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Entretanto, pode-se muito bem policiar a língua, a extensão da confissão e 

da confissão da carne não para de crescer. Pois a contrarreforma se dedica, 

em todos os países católicos, a acelerar o ritmo da confissão anual. Porque 

tenta impor regras meticulosas de exame de si mesmo. Mas, sobretudo, 

porque atribui cada vez mais importância, na penitência – em detrimento, 

talvez, de alguns outros pecados – a todas as insinuações da carne: 

pensamentos, desejos, imaginações voluptuosas, deleites, movimentos 

simultâneos da alma e do corpo, tudo isso deve entrar, agora, e em detalhe, 

no jogo da confissão e da direção espiritual. O sexo, segundo a nova 

pastoral, não deve mais ser mencionado sem prudência; mas seus aspectos, 

suas correlações, seus efeitos devem ser seguidos até às mais ramificações: 

uma sombra num devaneio, uma imagem expulsa com demasiada lentidão, 

uma cumplicidade mal-afastada entre a mecânica do corpo e a 

complacência do espírito: tudo deve ser dito. Uma dupla evolução tende a 

fazer da carne a origem de todos os pecados e a deslocar o momento mais 

importante do ato em si para a inquietação do desejo, tão difícil de perceber 

e formular; pois que é um mal que atinge o homem e sob as mais secretas 

formas: “Examinai, portanto, diligentemente, todas as faculdades de vossa 

alma, a memória, o entendimento, a vontade. Examinai, também, com 

exatidão todos os vossos sentidos... Examinai, ainda, todos os vossos 

pensamentos, todas as vossas palavras e todas as vossas ações. Examinai, 

mesmo, até os vossos sonhos para saber se, acordados, não lhes teríeis dado 

o vosso consentimento... Enfim, não creiais que nessa matéria tão 

melindrosa e tão perigosa exista qualquer coisa de pequeno e de leve1”. Um 

discurso obediente e atento deve, portanto, seguir, segundo todos os seus 

desvios, a linha de junção do corpo e da alma: ele revela, sob a superfície 

dos pecados, a nervura ininterrupta da carne. Sob a capa de uma linguagem 

que se tem o cuidado de depurar de modo a não mencioná-lo diretamente, o 

sexo é açambarcado e como que encurralado por um discurso que pretende 

não lhe permitir obscuridade nem sossego. 

 
(FOUCAULT, Michel. [1976]. História da Sexualidade I: A vontade de saber. Tradução de Maria Thereza 

da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 4. ed. 

Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2017. pp. 21-22)  
 

                                                 
1 SEGNERI, P. L’Instruction du pénitent, 1965. p. 301-302. 
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RESUMO 

A questão inaugural desta tese é de natureza epistemológica sobre o percurso de leitura do 

olhar de fotografia digital publicitária: como ler fotografia digital como imagem-discurso? 

Para respondê-la, investimos na produção conceitual de imagem cosmética e de escrita 

fotográfica, baseada em ‘paráfrases visuais’, ‘policromias’ e ‘memória alegórica’ (SOUZA, 

2001; 2011; 2012). O nosso corpus de análise são imagens de ensaio fotográfico de Dicesar 

por Dimmy Kieer e seus big brothers gêmeos, para a revista G Magazine, além de resultados 

de experimento de rastreamento ocular de leitura de fotografia digital de sua capa e seis 

enunciados circulados em sites de publicidade e propaganda sobre a edição dessa revista. O 

aporte teórico-metodológico é a Análise do Discurso de linha francesa, a Linguística 

Cognitiva e a Linguística Experimental. Esse diálogo se justifica por meio da questão da 

linguagem e do simbólico em psicologia (que nos ancoramos em PÊCHEUX; HENRY; 

HAROCHE; GADET, 1982, que trataram a psicolinguística como resposta à questão da 

linguagem em psicologia). Por isso, buscamos conceitos como ‘espaço de ponto de vista do 

discurso’ e ‘extensão metafórica’ (FERRARI, 2011; 2016; 2017). Com o objetivo geral de 

contribuir para a compreensão do processo semântico ‘polissemia do olhar’ (envolvido na 

visualização de imagens), pode ser dito que o rastreamento ocular identificou a “trituração de 

leitura” (PÊCHEUX, 1980) dos sujeitos participantes, uma vez considerados os movimentos 

oculares como sequências discursivas de trituração visual: vimos essas sequências do sujeito 

M. A., que, por um lado, o seu percurso de leitura do olhar indicia uma ‘matriz de 

inteligibilidade de gênero’ (BUTLER, 1990), podendo, assim, desestabilizar o pertencimento 

ao seu grupo heterossexual, cuja extensão metafórica resultar na policrômica cueca do modelo 

direitoo, área de seu maior interesse, por outro, a leitura corrobora a afirmação dada pelo seu 

grupo de que há nudez na imagem, tendo em vista o modelo apenas usar uma lingerie, nada 

mais como vestuário. Além disso, a média de resultados dos seis grupos em relação à leitura-

trituração demonstrou maior interesse em três áreas da imagem de capa: o rosto da drag 

queen, o enunciado Dicesar por Dimmy Kieer e seus big brothers gêmeos e o rosto do modelo 

direito. Sobre o rosto, analisamos com base em Courtine e Haroche (2007). Em se tratando 

dos seis enunciados publicitários em circulação online, vimos que são apresentados 

confrontos discursivos com a materialidade imagética da capa da revista. Por isso, a leitura 

aparentemente de nudez teve sua linguagem em funcionamento pela normatividade de 

específico grupo sexista, o que indica a desregulação do corpo masculino e a indisciplina do 

corpo na história da heteronormatividade. O machismo afirma a nudez masculina em capa 

publicitária da G Magazine, edição de maio de 2010.  

Palavras-chaves: Discurso; Corpo; Gênero; Fotografia digital da G Magazine; Rastreamento 

ocular; Percurso de leitura do olhar; Sentidos do olhar. 
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Linguistics) – Postgraduate Program in Linguistics, Campus Ilha do Fundão, Federal 

University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2018. 

 

ABSTRACT 

 

The inaugural issue of this thesis is epistemological in nature about the look-reading path of 

digital advertising photography: how to read digital photography as an image-discourse? 

In order to answer this question, we have invested in the conceptual production of cosmetic 

image and photographic writing, based on ‘visual paraphrases’, ‘polychromy’ and 

‘allegorical memory’ (SOUZA, 2001; 2011; 2012). Our corpus of analysis are Dicesar’s 

photographic essay images by Dimmy Kieer and his twin big brothers for G Magazine, plus 

eyepiece tracking results from digital photo reading of his cover and six statements circulated 

on websites publicity about the edition of this magazine. The theoretical-methodological 

contribution is the French Line Discourse Analysis, Cognitive Linguistics and Experimental 

Linguistics. This dialogue is justified by the question of language and symbolism in 

psychology (which we anchored in PÊCHEUX; HENRY; HAROCHE; GADET, 1982, who 

dealt with psycholinguistics as a response to the question of language in psychology). 

Therefore, we seek concepts such as ‘space of discourse point of view’ and ‘metaphorical 

extension’ (FERRARI, 2011; 2016; 2017). With the general aim of contributing to the 

understanding of the semantic process ‘polysemy of the gaze’ (involved in the visualization of 

images), it can be said that the ocular tracing identified the ‘reading trituration’ (PÊCHEUX, 

1980) considered the ocular movements as discursive sequences of visual grinding: we have 

seen these sequences of the M. A. subject, which, on the one hand, his reading path of the eye 

indicates a ‘gender intelligibility matrix’ (BUTLER, 1990), thus destabilizing belonging to his 

heterosexual group whose metaphorical extension result in the polychrome underwear of the 

right model, area of his greatest interest, on the other hand, the reading corroborates the 

statement given by his group that there is nudity in the image, in view of the model only use a 

lingerie, nothing more like clothing. In addition, the mean scores of the six groups in relation 

to reading-trituration showed greater interest in three areas of the cover image: the drag 

queen’s face, the Dicesar statement by Dimmy Kieer and his twin big brothers, and the face of 

the right model. On the face, we analyze based on Courtine and Haroche (2007). Regarding 

the six online advertising statements, we have seen that discursive confrontations are 

presented with the imaginary materiality of the magazine cover. The machismo affirms male 

nudity in the publicity layer of G Magazine, issue of May 2010. 

 

Keywords: Discourse; Body; Genre; Digital photography from G Magazine; Eye tracking; 

Look-reading course; Directions of the look. 
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Linguistique) – Programme Post-graduation en Linguistique, Campus Ilha do Fundão, 

Université Fédérale de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2018. 

RÉSUMÉ 

Le numéro inaugural de cette thèse est de nature épistémologique sur le cours de lecture du 

look la photographie publicitaire numérique: comment lire la photographie numérique en 

tant que discours-image? Afin de répondre à cette question, nous avons investi dans la 

production conceptuelle d’image cosmétique et d’écrits photographique à partir de 

«paraphrases visuelles», de «polychromie» et de «mémoire allégorique» (SOUZA, 2001; 

2011; 2012). Notre corpus d’analyses est constitué des images photographiques de Dicesar 

par Dimmy Kieer et ses grands frères jumeaux pour G Magazine, ainsi que des résultats de 

suivi de l’oculaire tirés de la lecture de photos numériques de sa couverture et de six 

déclarations diffusées sur des sites Web. publicité concernant l’édition de ce magazine. 

L’apport théorique et méthodologique est l’analyse du discours de ligne en français, la 

linguistique cognitive et la linguistique expérimentale. Ce dialogue est justifié par la question 

du langage et du symbolisme en psychologie (que nous avons ancrée dans PÊCHEUX; 

HENRY; HAROCHE; GADET, 1982, qui traitait de la psycholinguistique en réponse à la 

question du langage en psychologie). Par conséquent, nous recherchons des concepts tels que 

«l’espace du point de vue du discours» et «l’extension métaphorique» (FERRARI, 2011; 

2016; 2017). Dans le but général de contribuer à la compréhension du processus sémantique 

«polysémie de l’œil» (impliqué dans la visualisation d’images), on peut dire que le traçage 

oculaire identifiait la «trituration de lecture» (PÊCHEUX, 1980). Considéré les mouvements 

oculaires comme des séquences discursives de meulage visuel: nous avons vu ces séquences 

du sujet M. A. qui, d’une part, son chemin de lecture de l’œil indique une « matrice 

d’intelligibilité de genre » (BUTLER, 1990), déstabilisant ainsi l’appartenance à son groupe 

hétérosexuel Il en résulte que la lecture corrobore l’affirmation de son groupe selon laquelle il 

y a de la nudité dans l’image, vu que le modèle utilise uniquement une lingerie, rien de plus 

qu’un vêtement. En outre, les scores moyens des six groupes en matière de lecture-trituration 

ont montré un intérêt accru pour trois zones de l’image de couverture: le visage du drag 

queen, la déclaration de Dicesar de Dimmy Kieer et de ses grands frères jumeaux, ainsi que le 

visage du modèle de gauche. Sur le visage, nous analysons d’après Courtine et Haroche 

(2007). En ce qui concerne les six déclarations publicitaires en ligne, nous avons vu que les 

confrontations discursives sont présentées avec la matérialité imaginaire de la couverture du 

magazine. Par conséquent, la lecture apparente de la nudité avait son langage en opération par 

la normativité d’un groupe sexiste spécifique, ce qui indique la dérégulation du corps 

masculin et l’indiscipline du corps dans l’histoire de l’hétéronormativité. Therefore, the 

apparent reading of nudity had its language in operation by the normativity of a specific sexist 

group, which indicates the deregulation of the male body and the indiscipline of the body in 

the history of heteronormativity. Machismo affirme la nudité de la publicité masculine. 

Mots-clés: Discours; Corps; Genre; G Magazine photographie numérique; Suivi des yeux. 
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O discurso como objeto deve ser pensado na sua especificidade. A adoção de uma concepção 

especificante discursiva deve evitar, se é verdade que o discurso pode ser pensado como uma relação 

entre o linguístico e o ideológico, reduzir o discurso à análise da língua lhe dissolver dentro da 

perspectiva histórica sobre a ideologia como “representação”. Pelo contrário, se trata de manter a 

linguística, da qual certos procedimentos – notadamente sintáticos – fornecem a linguagem de 

descrição e a técnica de manipulação de sequências discursivas, e, por outro lado, a análise histórica 

das condições de formação dos conjuntos ideológicos como discurso. E com isso levar em conta a 

materialidade discursiva como objeto próprio, isto é,  

que produz seu lugar de proposições ideológicas. 

 
(COURTINE, Jean-Jacques. “Definição de orientações teóricas e construção de procedimentos em Análise do 

Discurso”. Policromias. Revista do Laboratório de Estudos do Discurso, Imagem e Som, LABEDIS, 

Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: V. 1, n. 1, jun 2016, semestral, 

p. 15.) 
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Acontece que tem sido qualificado como “análise de discurso” toda prática relevante seja no campo 

das leituras de arquivo (desde que corpora sejam constituídos), seja no campo da análise linguística do 

“fio do discurso” (onde esse “fio” ultrapasse as fronteiras da frase). […] É preferível reservar o uso 

deste termo às práticas que combinam efetivamente o imperativo de construção de corpus com a 

análise linguística das sequências: isso é para sublinhar tanto o papel do interdiscurso dentro da 

análise interfrástica (ou intradiscursiva), tanto quanto à importância da análise léxico-sintática e 

enunciativa na apreensão do interdiscurso como corpo de traços que formam uma memória. 

 
(PÊCHEUX, Michel. “Leitura e Memória: projeto de pesquisa”. Tradução por Tania C. Clemente de 

Souza. In: PÊCHEUX, Michel. Análise de Discuso: Michel Pêcheux. Textos selecionados por Eni 

Puccinelli Orlandi. 4. ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2015. p. 147) 
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Que é linguagem? Que é um signo? O que é mudo no mundo, nos nossos gestos, em todo o 

brasão enigmático de nossas condutas, em nossos sonhos e em nossas doenças – tudo isso fala, 

e que linguagem sustenta, segundo que gramática? Tudo é significante, ou o que o é, e para 

quem, segundo que regras? Que relação há entre linguagem e o ser, e é realmente ao ser que 

sempre se endereça a linguagem, pelo menos aquela que fala verdadeiramente? 

Que é, pois, essa linguagem que nada diz, jamais se cala e se chama “literatura”? 

 
(FOUCAULT, Michel. [1966]. As Palavras e as Coisas: uma arqueologia das ciências humanas.  

São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 421) 
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A Criação de Adão, por Michelangelo, 1508 – 1512. Capela Sistina, Vaticano.  
 

 

 
Este é o livro das gerações de Adão. 

 No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. 

(Gênesis, 5:1) 

 

 
O qual é imagem do Deus invisível,  

o primogênito de toda a criação (Colossenses, 1:15) 

 

 

E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes 

tinha designado. E, quando o viram, o adoraram; mas alguns duvidaram. 

E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e 

na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 

nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas 

as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os 

dias, até a consumação dos séculos. Amém. 

(Mateus, 28:16-20)                                                                                                                                                                      

https://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/1/15+
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A imagem “vive”. Resiste. Luta! 

 

 Neste afresco, o artista representou o momento em que Deus teria dado vida ao 

primeiro homem, Adão, por meio do toque. Segundo a narrativa bíblica, no entanto, Deus 

teria dado vida ao soprar as narinas dele. 

 Felicidade divina foi a criação de Adão: A Criação de Adão foi tema principal. 

Michelangelo soube pintar. Soube-se, não? Nessa pintura, os personagens principais são Deus 

e Adão. Adão foi representado ao lado esquerdo inferior da imagem. Ele esta nu, com o corpo 

levemente erguido. Um dos braços do personagem está estendido em direção a Deus, que foi 

representado do lado direito superior da imagem, como um homem branco mais velho, com 

barbas e cabelos longos e brancos, vestindo uma roupa solta e leve, de cor rosa (semelhante às 

roupas da Antiguidade). Deus está rodeado de anjos e de outros celestiais. Ele está estendendo 

sua mão direita em direção a Adão. A mulher que está sob um dos braços de Deus é Eva. 

 Os corpos de Deus e de Adão têm características humanas. Reais. Ou seja, não são 

representações estilizadas. Aí, existe forte ligação direta entre criador e criatura, entre Deus e 
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os homens. O homem aparece como a criação perfeita de Deus. Seu orgulho. Sua glória. 

Elevado a um patamar de igualdade em relação ao criador. 

 Nessa arte renascentista, lemos a expressividade espiritual. Eis os significantes. A 

realidade do inconsciente. Inconsciente sexual? A sexualidade nos desfiles do significante, 

como já bem disse Jacques Lacan. Essa sexualidade “nos desfiles do significante” foi  

patrocinada pela igreja católica, em especial por alguns papas como Julio II, Clemente VII e 

Paulo III. Pela História, pela relação da igreja com a história, com o poder, com a sociedade, 

sabemos que Michelangelo foi contratado pelo Papa Júlio para ser o condutor da decoração do 

recinto. Para a Igreja Católica, a arte era uma forma de demonstrar o poder da instituição e da 

necessidade de reforçar a fé católica. O catolicismo. O monopólio. Por outro lado, para 

Michelangelo, o mecenato da igreja garantia recursos para a concretização de suas pinturas e 

de demais obras de arte. Eis a ideologia e o poder.   

 Deixemos de lado essa importância histórica da concretização de pinturas de 

Michelangelo e de demais obras de arte. Acentuamos, aqui, um acontecimento em longa 

duração: A teologia assinala a veste. A veste como luz. Vestimenta de luz. Descontrole da 

vontade. Desejo. Sedução2. Realização do prazer. Eis o experimento do gozo! Eis da carne 

(costela) de Adão uma mulher – Eva. Eis a biologia – a natureza. 

 Prazer. Saber-poder-prazer. Eis a nudez desnudada. Eis as folhas de figueira e as 

túnicas de peles de animais. Há a existência da teologia da carne. Há nudez? 

 Eis a nova materialidade.  

 Corpo. (Insinu)Ações. Carne à flor da pele. Pulsão latente! 

 

Copacabana, Rio, 09 de maio de 2018. 

                                                 
2 “[...] aponto que eu disse o desejo, e não o prazer. O prazer é o que limita o porte do quinhão 

humano – o princípio do prazer é o princípio de homeostase. O desejo, este, encontra seu cerne, sua 

proporção fixada, seu limite, e é em relação a esse limite que se sutenta como tal, franqueando o limiar 

imposto pelo princípio do prazer” (Lacan, [1964] 2008, p. 38).  
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“[...] Cada vez mais a virilidade se vê confrontada, 

no decorrer do século, com a contestação de seu mais antigo privilégio, 

com o despertar e os progressos da igualdade entre os sexos e com os avanços do feminismo. A 

obtenção pelas mulheres de novos direitos a partir dos anos de 1960 e 1970, o reajustamento dos 

papéis sexuais na esfera pública e privada, a reprovação e depois a condenação das formas de 

violência contra o outro sexo, tudo isso não ocorre, sem atiçar as angústias masculinas: inquietamo-

nos com o enfraquecimento da autoridade paterna, tememos os efeitos de uma “sociedade sem pais” 

entregue à onipotência de mães dominadoras […]. 

A emancipação das mulheres e a liberalização dos costumes trouxeram, a esse respeito, efeitos 

paradoxais: a concorrência masculina aumentou com o desejo […]. 

Nesse começo do século XXI, a virilidade parece se dissociar do corpo masculino, desde que ela foi 

durante tanto tempo emblema, mercadoria, desempenho, disfarce ou paródia, como soube distingui-lo 

Judith Butler. 

Há, portanto, um paradoxo da virilidade na época mais contemporânea: como compreender que uma 

representação baseada na força, na autoridade e no domínio tenha acabado por parecer frágil, 

instável e contestada?  

 
(COURTINE, Jean-Jacques. (2012). “Introdução”. In: COURTINE, Jean-Jacques; CORBIN, 

Alain; VIGARELLO, Georges. (Orgs.). (2012). História da Virilidade. Volume dirigido por Jean-Jacques 

Courtine. Tradução de Noéli Correia de Melo Sobrinho e Thiago de Abreu e Lima Florêncio.  

Volume 3. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. pp.10-11) 
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ão sei se meu texto é uma atualização da Filosofia na Sexualidade. Não sei se o 

texto é uma atualização da Sexualidade na Análise do Discurso, ou da Leitura na 

Sexualidade. É no entremeio de alguma lacuna – é no intervalo de um estado a outro que me 

ponho a escrever esse texto. É em um espaço intervalar, em um espaço lacunar entre o 

presente e o passado. A crise profunda da repressão e da confissão para a scientia sexualis 

revelou fenômenos que não existem limites às deformações da natureza humana: da pulsão, 

do desejo, do prazer. Daí novas formas – de governo, de sedução, de desejo, de prazer e de 

padrões e categorias da ordem de “o político”.  

N 
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 Eis políticas de ordem e de desordem. De mais a mais, há esgarçamento3 da tradição 

– ou melhor, da conservação, do conservadorismo. Esgarçamento para além da aporia 

imanência versus transcedência, da ideia versus matéria, da tradição versus 

contemporaneidade, da razão versus emoção, da fé versus razão, do real e do sentido, do 

bipolar versus a-polar, do significado versus significante, da letra versus significante, etc. O 

intervalo, ou a lacuna, ou o entremeio – apresenta outra perspectiva de ciência. Para além de 

uma ortopedia de leitura. Talvez, aquela da leitura-trituração (Pêcheux, 1980). Com novas 

formas, a perversidade sequer tem grandeza. Por que parte da rejeição do senso comum e da 

linguagem (comum) para se poder lutar pela descoberta científica que a pesquisa permite 

descobrir o que se esconde, o que ainda está virgem, o que ainda se tem como a-versão do 

sentido.  

 Eis o progresso. Diria evolução? Não... É preciso cautela, cautelar – cautelaço. O 

progresso da ciência é diferente da evolução estilhaçada do átomo, ou da célula... (Bachelard, 

1996). “Pois bem, sonho com uma ciência – digo mesmo uma ciência – que teria por objeto 

esses espaços diferentes, esses outros lugares, essas contestações míticas e reais do espaço em 

que vivemos” (Foucault, [1966] 2013, p. 20). O progresso é mais lento do que a metamorfose 

das lindas borboletas. Eis Manoel de Barros:  

 

Naquele dia, no meio do jantar, eu contei que tentara pegar na bunda do 

vento — mas o rabo do vento escorregava muito e eu não consegui pegar. Eu 

teria sete anos. A mãe fez um sorriso carinhoso para mim e não disse nada. 

Meus irmãos deram gaitadas me gozando. O pai ficou preocupado e disse 

que eu tivera um vareio da imaginação. Mas que esses vareios acabariam 

com os estudos. E me mandou estudar em livros. Eu vim. E logo li alguns 

tomos havidos na biblioteca do Colégio. E dei de estudar pra frente. Aprendi 

a teoria das idéias e da razão pura. Especulei filósofos e até cheguei aos 

eruditos. Aos homens de grande saber. Achei que os eruditos nas suas altas 

abstrações se esqueciam das coisas simples da terra. Foi aí que encontrei 

Einstein (ele mesmo — o Alberto Einstein). Que me ensinou esta frase: A 

imaginação é mais importante do que o saber. Fiquei alcandorado! E fiz uma 

brincadeira. Botei um pouco de inocência na erudição. Deu certo. Meu olho 

                                                 
3 Cf. Hannah Arendt ([1954] 2016). 
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começou a ver de novo as pobres coisas do chão mijadas de orvalho. E vi as 

borboletas. E meditei sobre as borboletas. Vi que elas dominam o mais leve 

sem precisar de ter motor nenhum no corpo. (Essa engenharia de Deus!) E vi 

que elas podem pousar nas flores e nas pedras sem magoar as próprias asas. 

E vi que o homem não tem soberania nem pra ser um bentevi. (Barros, 

2008). 

  

 Homem versus bentevi. Borboletas não magoam as próprias asas. Elas não dominam 

com mágoas. Flores e pedras recebem o mesmo tratamento. Agora, entramos no entendimento 

de o porquê da competição entre homem e bentevi – dominação e luta. Michel Pêcheux4 

asseverou a incompatibilidade entre a dominação dos discursos e as lutas de classe, entre o 

pensamento e as lutas políticas. Diferente, é claro, daquelas incompatibilidades entre os 

pensamentos e condições trazidos pelas revoluções Francesa e Industrial, e da Grande Guerra. 

As diferenças entre a tradição e estado atual sempre será, por um lado, animal laborans, por 

outro, animal rationale, e por outro, ainda: animal sexualis. Pois bem: labor versus razão 

versus sexo. Daí a ordem perigosa do discurso – sua proliferação é incontrolável pela disputa 

entre dominação e luta. 

 Daí, finalmente, a atualização da Filosofia na Política, da Política na Sociologia, da 

Sociologia na Linguagem, da Linguagem na Psicanálise... um ciclo de pensamentos. Platão se 

afastou da Política para retorná-la em outras conjunturas; Marx se afastou da Filosofia para a 

Política: Foucault, da História para a Filosofia, com profundas modificações em torno dos 

conceitos de História, sujeito, saber, poder, prazer. Eis não precisar mais da confissão, da 

repressão moral e religiosa! (Eis a herança foucaultiana). Eis o descontrole da vontade, por 

Adão. Eis corpos dominantes. Ora corpos vorazes. Desejos gigantes. 

 Com palavras de Foucault ([1966] 2013, p. 12):  

  

Em todo caso, uma coisa é certa, o corpo humano é o ator principal de todas 

as utopias. Afinal, uma das mais velhas utopias que os homens contaram 

para si mesmos não é o sonho de corpos imensos, desmesurados, que 

devorariam o espaço e dominariam o mundo? É a velha utopia dos gigantes, 

                                                 
4 Ver Pêcheux (1969; 1975; 1981; 1982; 1983; 1984). 
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que encontramos no coração de tantas lendas, na Europa, na África, na 

Oceania, na Ásia, esta velha lenda que há tão longo tempo nutre a 

imaginação ocidental, de Prometeu a Gulliver. 

 

A função da História seria inaugurar memórias e acontecimentos. Tantas lendas. 

Simples, assim – estrutura ou acontecimento? (Pêcheux, 1983a). A função da letra seria 

apenas circunscrever o limite do gozo, a estrutura? (Lacan, 1972-1973). Simples assim? 

Talvez! A função do efeito – não circunscrever o limite do gozo, mas deleitar por percurso 

próprio e extenso, extensidade infinita. Mas existe a sintaxe. A circunscrição da zona 

limítrofe. É preciso o corpo! É preciso também a mortalidade do homem – eis o pecado do 

mundo. Des-controle de vontade. É vital o problema da distinção entre processos naturais e 

históricos. Eis a criação por Deus; eis a história feita pelos homens. A natureza, história desses 

homens. História é teórica. É memória. É acontecimento. Uma forma de vida voa no final da 

tarde, quando uma outra forma de vida já envelheceu, anteriormente (Arendt, [1954] 2016). 

É assim. Assim nasceu a Análise do Discurso. Disciplina de entremeio, do intervalo, da lacuna 

– do espaço de estrutura e acontecimento. De ciência. De própria política. É bandeirolada 

também – eis sua vida: ADF, ADB, AD do B!5  

       A Análise do Discurso – ou Análise de Discurso, é política. É linguagem. É história. É 

movimento. É do intervalo, pelo entremeio, do espaço. É semântica do discurso. É discurso da 

semântica. Foi automática. É autêntica. Presente. Politizada. Institucionalizada. É libertária. 

Projeção. Tem a História como atualização da ideia de liberdade. Tem a sociedade como 

projétil. Tem o discurso como movimento (d)e efeito entre interlocutores. Tem a sociedade 

com classes. Tem os efeitos que a tábua e os pregos têm com uma mesa inacabada. Sem 

dúvidas, uma inquietação sem precedentes.  

 

                                                 
5 ADF: Análise do Discurso Francesa; ADB: Análise do Discurso Brasileira; AD do B: Análise do 

Discurso do Brasil. 
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is cinco citações anteriormente ao afresco, cinco textos – História da Sexualidade I: 

A vontade de saber (de Michel Foucault); Definição de orientações teóricas e 

construção de procedimentos em Análise do Discurso (de Jean-Jacques Courtine); Leitura e 

Memória: projeto de pesquisa (de Michel Pêcheux); As Palavras e as Coisas: uma 

arqueologia das ciências humanas (de Michel Foucault); “Introdução” da História da 

Virilidade – A Virilidade em Crise? Séculos XX e XXI (de Jean-Jacques Courtine). Textos 

inextricavelmente desejosos por nós na interlocução, aqui, sobre Ordem da Imagem e 

Sentidos do Olhar, fundamentalmente marcada em específicas políticas epistemológicas de 

ciência no que nos referimos às políticas de produção escrita (Nascimento, 2015; 2016a). 

 Eis o primeiro texto: em História da Sexualidade I: A vontade de saber, Michel 

Foucault nos alerta sobre a necessidade urgente de projeto de uma “colocação do sexo em 

discurso”, cuja repressão de si por si mesmo e pelo ato de penitência fazer do sujeito a 

repressão vivida da indisciplina do corpo, das insinuações da carne, das inquietações do 

desejo, por intermédio de proibições que se completam por mutismos que impõem o silêncio, 

o medo, a culpa, a censura... o calar-se! Eis o controle do prazer cotidiano e a “fustiga 

ruidosamente por sua hipocrisia” (Foucault, [1976]2017, p. 13).   

 Eis o segundo texto: em “Definição de orientações teóricas e construção de 

procedimentos em Análise do Discurso”, Jean-Jacques Courtine afirma a necessidade do 

pensamento sobre a especificidade do discurso como objeto e da cuidadosa atenção em não 

reduzir o discurso à análise da língua lhe dissolver dentro da perspectiva histórica sobre a 

ideologia como “representação”. Toda essa necessidade é para, sobretudo, levar em conta a 

materialidade discursiva como objeto próprio, isto é, que produz seu lugar de proposições 

ideológicas. 

 Eis o terceiro texto: em “Leitura e Memória: projeto de pesquisa”, Michel Pêcheux 

destaca, especialmente, a importância da apreensão do interdiscurso como corpo de traços 

E 
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que formam uma memória. Eis aí um de nossos conceitos mais fundamentais escolhidos, aqui: 

memória – corpo(s) de memória(s).  

 No quarto texto: em As Palavras e as Coisas: uma arqueologia das ciências humanas, 

Michel Foucault nos instiga: Tudo é significante, ou o que o é, e para quem, segundo que 

regras? Dessa interrogação sobre o “significante”, faremos possíveis diálogos entre a 

Linguística e a Psicanálise, no que tange compreensões sobre significante. Acionaremos essas 

compreensões para pensarmos a necessária virada linguística ou psicanalítica sobre o signo. 

Esforçaremo-nos na direção de entendermos Jacques Lacan que afirmou a “letra como 

dejeto”, não menos o seu papel na compreensão do que é signo.   

 Finalmente, o quinto texto: em “Introdução” da História da Virilidade – A Virilidade 

em Crise? Séculos XX e XXI, Jean-Jacques Courtine nos deleita sobre “a virilidade [que] se 

vê confrontada, [...] com o despertar e os progressos da igualdade entre os sexos e com os 

avanços do feminismo”. Refletimos e analisamos em imagens midiáticas se “A emancipação 

das mulheres e a liberalização dos costumes trouxeram, a esse respeito, efeitos paradoxais: a 

concorrência masculina aumentou com o desejo […]”. Com isso, investimos na “virilidade 

[que] parece se dissociar do corpo masculino, desde que ela foi durante tanto tempo 

emblema, mercadoria, desempenho, disfarce ou paródia, como soube distingui-lo Judith 

Butler”. Aqui, um ponto de nossa tese – dialogar análise do discurso com teoria queer. No 

que foi interrogado por Courtine na constatação de que “há, portanto, um paradoxo da 

virilidade na época mais contemporânea: como compreender que uma representação baseada 

na força, na autoridade e no domínio tenha acabado por parecer frágil, instável e 

contestada”? – trazemos o corpo masculino no paradoxo de suas indisciplinas, insinuações e 

inquietações: drag queen e modelos gêmeos como significantes do corpo masculino na 

história do homem. Eis a materialidade, da carne e do desejo!   
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endo assim, o título desta tese – Insinuações da carne: Ordem da Imagem e 

Sentidos do Olhar – por questões de leitura de fotografia digital da G Magazine  – 

implica em acentuarmos o que temos nesta pátria para ser olhado por ensino que respeite as 

singularidades e inclua a diversidade e a pluralidade. Temos sabiás que gorjeiam de diversas 

maneiras; temos várzeas com outras flores; temos bosques com outras vidas; temos vidas 

com outros amores! E a educação jesuítica já passou. E a alforria já foi concedida a negros e 

aos escravos. Então, os processos de educação formal e aos discursos e práticas instituídos 

cabem – respeito “sem olhar a quem”, inclusões plurais às liberdades identitárias. Ao 

deslizarmos com os sentidos dos trocadilhos de um poema consagrado no período do 

Romantismo brasileiro, de Gonçalves Dias, transitamos por novos sentidos que denotam 

trânsitos necessários entre linguagem, práticas e sociedade.  

 Dentre esses trânsitos, investimos em trabalho de leitura de imagem, uma vez 

considerada a intensificação de imagens como leitura econômica de trocas linguísticas. Diante 

disso, a questão eleita para o presente estudo é de natureza epistemológica e diz respeito aos 

fundamentos do próprio projeto de pesquisa submetido à apreciação da comissão6: como é 

que a fotografia do corpo humano se tornou, em nossos dias, um objeto de investigação 

científica?  

 A pergunta geral parece ainda mais legítima quando se sabe que – em uma tradição 

linguística textual dominada pelo solo alemão, tendo privilegiado a modalidade verbal – tudo 

contribuía para lhe atribuir um papel secundário, até o fim do século XIX, por exemplo. “Pois 

o corpo, um belo dia, veio bater à porta. E Foucault é um daqueles, aquele talvez, que mais a 

escancarou. O corpo, de fato, é uma invenção teórica recente.” (Courtine, [2011]2013, p. 12). 

Já no século XX, entretanto, meados para fins desse século, a relação entre o sujeito e o seu 

                                                 
6 Na ocasião (cf. Edital nº 440), composta pela Dra. Lilian Ferrari (pesquisadora em linguística 

cognitiva, pragmática e análise da conversação), Dra. Maria Carlota Rosa (pesquisadora em 

morfololgia e historiografia linguística) e Aleria Lage (pesquisadora em gramática gerativa, 

neurociência da linguagem e psicolinguística).   

S 
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corpo começou a ser definida de modo mais atento para o registro fotográfico. Parece que se 

alertou culturalmente para o fato de que fotografia é texto, que, por sua vez, é unidade de 

discurso, como dispositivo tecnológico da sociedade midiática.  

 O corpo inventado teoricamente pelo século XX é além de “um pedaço de matéria” 

como visto pelo século XVIII (Courtine, [2008]2011, p. 7), estatuto alterado pelas “mutações 

do olhar” de quem lê a ‘escrita fotográfica’, ou seja, estatuto com textualização do político. 

Essa textualização da fotografia do corpo ganha sentido quando cores, linhas e formas são 

policromias (Souza, 2001; 2011; 2012) que permitem interpretação. Portanto, as cores, as 

linhas e as formas são vistos como elementos dessa textualidade, que, em consequência, 

oferecem leituras.  

 Diante disso, surgem questões específicas de pesquisa:  

 

(i.) como ler fotografia? 

(ii.)  como a fotografia escreve textos-imagéticos interpretáveis?  

(iii.) o que o leitor captura pela “ordem do olhar” é possível de construir percurso 

de sentido correspondente ao texto-imagem (a ordem da imagem)?  

 

As questões serão estudadas pelo aporte teórico-metodológico da Análise do Discurso 

de linha francesa e “compartilhamentos” (Pêcheux, 1984) com outras ciências, necessários 

pela natureza dos objetos sincréticos, caso da fotografia digital, nosso corpus. Nosso trabalho 

pretende realizar a análise de imagens do corpo humano masculino em fotografias digitais 

publicitárias em revista de diversidade sexual. Para isso, analisamos as fotografias e alguns 

enunciados de sua circulação na mídia com alguns conceitos como: interdiscurso, 

intericonicidade, policromia, memória discursiva, memória semântica, memória alegórica, 

entre outros conceitos da Análise de Discurso.  
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A ordem da imagem – que recebe direcionamentos da “ordem do olhar7” – nos 

interessa como trabalho de pesquisa. As suas “mutações” (Courtine, [2008]2011) e 

necessidades contemporâneas de “decifrar o corpo” (Courtine, [2011]2013) nos alertam para 

novas pesquisas no campo da Linguística e da Análise do Discurso sobre a temática da leitura 

de imagens. Ao olhar para a cidade, o sujeito reconhece que as imagens integram visualmente 

o cotidiano urbano brasileiro (Orlandi, 2003; 2004; 2010). Elas estão presentes em ruas, 

avenidas, bairros, centros, em reportagens e jornais, como objetos que têm simbologização 

imagética plurissignificante por todos os lugares e, sobretudo, nos lugares específicos que lhes 

são reservadas na arquitetura da cidade.  

No espaço público e privado, as cores, as formas e as fulgurações indicam a sempre 

presença das imagens e as mostram como se movem e se mantêm exibidas. Essa presença 

urbana é marcada por específica textualidade como produto de linguagem, de acordo com 

planejamento individual ou de um grupo social, pela sua gramaticalidade, textualidade e 

discursividade constitutivas – como instâncias imagéticas – e pela própria circulação, 

atravessada por filiação política, ideológica e social singulares a si, impregnada na sua 

materialidade imagética.  

Tais considerações iniciais nos levam a estudos que reconhecem a imagem como 

objeto de pesquisa (Souza, 2000; 2012):  

 

Nosso trabalho tem como objetivo geral desenvolver, no âmbito da 

Análise do Discurso (escola francesa), perspectivas voltadas ao estudo da 

imagem em sua materialidade, no caso, o não verbal. Paralela a essa 

perspectiva, analisar o papel da imagem na constituição da memória, 

                                                 
7 É preciso historiografar essa expressão pela minha memória: “A Ordem do Olhar: Discurso, 

Semiologia, História” foi tema de evento coordenado pelos professores doutores Vanice Sargentini, 

Carlos Piovezani e Luzmara Curcino, na UFSCar – Universidade Federal de São Carlos, em São 

Carlos, São Paulo. A realização ocorreu em setembro de 2009, quando eu cursava mestrado em 

Linguística nesta instituição, sob a orientação de Vanice Sargentini. Desse evento, surgiu a publicação: 

Curcino, L.; Piovezani, C.; Sargentini, V. (Orgs.). Discurso, Semiologia, História. São Carlos, SP: 

Claraluz, 2011. Posteriormente, surge a tese de Luciana Carmona Garcia Manzano, intitulada: A ordem 

do olhar: sentidos da imagem no discurso político televisivo brasileiro (2014).  

https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/5635
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/5635
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pensada - em termos discursivos - como um espaço móvel de divisões, de 

disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização 

(cf: Pêcheux, 1999). (Souza, 2000, p. 139, grifo nosso). 

[...] 

Há algum tempo, a análise de discursos não-verbais vem sendo alvo 

de nossa atenção a partir das discussões que enfocam o arquivo de oralidade, 

a qual tem na base de sua constituição a imagem e a sonoridade (cf: Souza, 

1994, 1996 e 1999), e que enfocam a relação imagem/discurso, norteada pela 

análise genérica dos processos significativos de imagens em diferentes 

veículos (cf: Souza, 1997a, 1997b,), quando se pretende mostrar como nos 

meios de comunicação (cinema, televisão, mídia imprensa, dentre outros) a 

imagem significa (em termos ideológicos) diferente, tendo ora o status de 

linguagem, ora o de cenário ou ilustração. 

Essas discussões, que procuram entender a materialidade discursiva 

do não-verbal, acabam por esbarrar em diferentes questões, dentre as quais 

está aquela que abrange o papel da imagem na constituição da memória 

social do país. (Souza, 2000, p. 141, grifos nosso). 

 
 Olhar a imagem pelo viés da Análise de Discurso (escola francesa), 

entretanto, constitui investidas mais recentes e, a meu ver, bastante 

reveladoras: buscar entender o não-verbal em sua discursividade é projetar 

outro foco sobre a imagem e desvelar outras nuances em torno de um objeto 

de longa data. (Souza, 2012, p. 15). 

 Em segundo lugar, a imagem é um operador de simbolização. Por ser 

um dispositivo, a imagem congrega em torno de si um acordo de olhares 

que opera a “capacidade de conferir ao quadro da história a força de 

lembrança. Ela seria nesse momento o registro da relação intersubjetiva e 

social.” (idem: 31) Assim à imagem, é reservado o papel de inscrever 

materialmente o acontecimento, colocando-se em jogo uma passagem do 

visível – o acontecimento – ao nomeado – a memória, a história. (Souza, 

2000). (Souza, 2012, p. 17, grifos nosso). 
 

Sobre essa inscrição material (acontecimento e memória), há formas e marcas não-

verbais e formulações linguísticas específicas funcionando como conjuntos de regras não 

explicitadas, mas sempre produzindo efeito. Efeito político. Efeito pelo acontecimento e pela 

memória para analisar alguns sentidos e formas de funcionamento dessa prática. Escolhemos 

investir em compreender aspectos da discursividade imagética, de sua constituição histórica e 

da prática circulante online. Assim, as questões acima já mencionadas serão respondidas ao 

estudarmos como se dá a produção de sentido de um texto-imagem, interrogando a fotografia 
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digital como discurso, pelo viés da relação entre os discursos que compõem o enunciado 

fotográfico.  

Nesta proposta de pesquisa, o objetivo geral é compreender a formulação/constituição 

discursiva da imagem de fotografia digital publicitária, que permite leitura e interpretação 

sobre corpo, gênero e sexualidade, assim como o percurso feito pelos enunciados que 

circularam em alguns sites, para entendermos como se dá o processo de formação de sentido 

entre a circulação e a formulação/constituição da fotografia como imagem-discurso. 

Essa proposta apresenta os seguintes objetivos específicos: (1) investigar o 

funcionamento da policromia como elemento de textualidade (ou de discursvidade) da 

fotografia digital; (2) investigar o funcionamento da fotografia digital como “escrita”; (3) 

analisar o percurso de leitura do olhar de seis grupos de homens e mulheres por rastreamento 

ocular; (4) investigar elementos de discursividade que o olhar captura; e (5) analisar sentidos 

pela memória que inscreve acontecimentos discursivos.  

 O corpus de pesquisa é composto por: (a) uma fotografia como capa da edição de 

maio de 2010 da revista G Magazine, tendo como imagem o ex-BBB Dicesar na figura de 

drag queen Dimmy Kieer, ao lado de gêmeos gaúchos vestidos com cuecas da marca Mash; 

(b) 21 fotografias de ensaio fotográfico para essa mesma edição; (c) seis enunciados de 

propaganda da edição da revista em seis sites de notícias; e (d) experimento de leitura daquela 

fotografia de capa por rastreamento ocular, em que participaram vinte e quatro sujeitos 

homens e mulheres autodeclarados de três categorias (grupos heterossexuais, homossexuais e 

bissexuais). 

Na esteira de que “[...] o verbo não pode mais ser dissociado do corpo e do gesto, em 

que a expressão pela linguagem se conjuga com a expressão do rosto, em que o texto torna-se 

indecifrável fora de seu contexto, em que não se pode mais separar linguagem e imagem” 

(Courtine, [1992[2006, p. 57), a organização desta tese permite que o leitor encontre três 

partes principais.  
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A Parte I – Definição de um projeto de análise de imagem da G Magazine 

apresenta três capítulos. O Capítulo 1 - Análise de discurso: das tradições aos novos diálogos 

discorre sobre compartilhamentos da Análise do Discurso, por meio de tradições e novos 

diálogos. O capítulo 2 - Nudez: da veste de luz à folha da figueira articula a Análise do 

Discurso, a História, a Teologia e a Psicanálise para a abordagem da imagem e a função da 

nudez. O capítulo 3 - Nudez: da imagem publicitária à circulação da leitura tem particular 

atenção para a função do escrito na formulação do discurso imagético: a repetição do discurso 

capitalista e o processo metaforiconímico8. Traz a G Magazine como suporte de construções 

discursivas, a sexualidade como materialidade discursiva e como dispositivo, a desconstrução 

de corpos na materialidade da imagem e como alguém se torna um gênero. 

A Parte II – Do experimento de leitura de imagem ao percurso de leitura do olhar 

apresenta dois capítulos. O capítulo 4 - Materialidade experimental: instruções, imagem e 

pergunta apresenta o estudo experimental e a articulação entre a Análise do Discurso, a 

Informática e o Processamento de Textos Híbridos. São apresentados alguns aspectos do 

estudo experimental e do rastreamento ocular. Já o capítulo 5 - A polissemia do olhar 

apresenta o que chamamos de “Ectoplasmo” interdisciplinar – a relação teórica e a 

experimentação. Assim, o objeto é visto como base linguística e como prática em torno das 

discursividades. Avança-se para a produção de que há polissemia do olhar. Para a sua 

fundamentação, investe-se em extensões metafóricas, construção de movimento causado e 

“memória semântica”. Dessa produção, chega à relação pontual do espaço do ponto de vista 

do discurso e cultura. 

Por fim, a Parte III – Análise de imagem: imagem cosmética. São propostos dois 

capítulos. O capítulo 6 - Rosto, corpo, nudez - análises discursivo-policrômicas está 

organizado com material de análise e discussões. Investimos no conceito de imagem 

cosmética, por meio de artefatos da cosmetologia. Depois, apresentamos a rede parafrástica e 

sentidos de nudez. Já o capítulo 7 - Da interdição à saída do armário se centra em Michel 

                                                 
8 Esse conceito (cf. Nascimento, 2017a) será explicado no referente capítulo. 
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Foucault e traz discussões sobre sexualidades conservadas e prazeres. Analisa a questão da 

saída do armário. Com isso, apresenta considerações sobre a pulsão da carne e sobre a 

política da Biologia. Para o fechamento, analiticamente considera a nudez em certo jogo 

contrastivo da cegueira “branca” à falsidade da moral. São reflexões.  
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1. Referências teóricas  

 

Nossa pesquisa se aproxima tematicamente àquelas que se interessam pela “ordem do 

olhar” como trabalho científico e suas “mutações” (Courtine, [2008]2011) e necessidades 

contemporâneas de “decifrar o corpo” (Courtine, [2011]2013). Esses novos interesses nos 

alertam para pesquisas no campo da Linguística e da Análise do Discurso sobre a investigação 

da leitura de imagens, que permitem identificar construções identitárias, o funcionamento do 

político nas visualidades, as materialidades sincréticas, por exemplo.  

A seguir, apresentamos a Análise do Discurso no movimento dos desenvolvimentos 

comprometidos quando pesquisas propostas concebem trabalhos que não ficam nas tradições, 

mas se abrem para novos diálogos. 

 

1.1 – Compartilhamentos da Análise do Discurso: entre tradições e novos diálogos 

   

 Compartilhar com as tradições semiológicas (Pêcheux, 1984) é o que Souza (2011), 

em seu texto “Imagem, textualidade e materialidade discursiva”, em livro de homenagem à 

Eni Orlandi, demonstrou realizar quando inaugurou o pensamento sobre os elementos 

constitutivos da textualidade da imagem: 

 

 Quanto aos elementos constitutivos da textualidade da imagem, estes 

precisam ser pensados em função de cada suporte: o mesmo traço não-verbal 

significa diferente na fotografia, na televisão, no cinema, etc. Isso implica 

dizer que cada imagem se materializa diferente: há elementos de 

textualidade diferenciados que funcionam discursivamente de forma única. 

Passemos, então, ao exame da textualidade da imagem em diferentes 

suportes. (Souza, 2011, p. 388). 

 

 Esse desejo de chegar ao que a fotografia era “em si” resulta numa 

série de conceitos que vem definir a fotografia por outros ângulos: o studium 

e o punctum. Embora Roland Barthes não tenha a preocupação de definir 

precisamente esses dois conceitos, ao contrário, ele parece preferir divagar 

em torno dos efeitos de sentidos que ele experimenta diante de várias 

fotografias, jogando ora com o studium, ora com o punctum, pode-se 
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resumir o alcance significativo dessas duas noções assim: o studium está 

para a intencionalidade do fotógrafo; atende ao desejo de capturar o instante; 

o punctum é aquilo que, apesar de flagrado, foge a essa intencionalidade; o 

punctum é tudo o que se faz suscetível ao olhar do espectador. O punctum 

catalisa uma série de sentidos e dá margem a inúmeras interpretações. 

(Souza, 2011, p. 388). 

 

 Do ponto de vista discursivo, defino o punctum como um traço de 

textualidade inerente ao caráter de incompletude da fotografia. O punctum se 

define como algo casual, fugaz, por isso mesmo, tem relação com a 

memória, com o interdiscurso, porque abre a interpretação. A partir do 

punctum, há toda uma instituição de dizeres, que nos remete à atualização da 

memória face ao sentido instituído pelo esquecimento. Ainda do ponto de 

vista discursivo, o punctum pode significar a falta, a ausência daquilo que o 

olhar não vê, mas que está lá significando. (Souza, 2011, p. 389). 

 

 Todo esse alcance discursivo do punctum, me faz retomar o conceito 

de policromia (Souza, 2001), gesto que permite ao interpretar a imagem 

projetar outras imagens, cuja materialidade, não é da ordem da visibilidade, 

mas da ordem do simbólico e do ideológico. Da ordem do discurso. […]. 

(Souza, 2011, p. 390). 
 

Com Souza (2011) fica mais claro o conceito de policromia (Souza, 2001). É uma 

aposta pela autora na função punctum – elaborada por Roland Barthes (1984), no que se 

referiu à fotografia. É no punctum que os elementos de prolicromia (elementos policrômicos 

ou discursivo-policrômicos) se encarregam de inscrever certa ordem do discurso responsável 

pela ordem do olhar. Essa é a minha leitura com base nesses autores: a ordem do olhar tem 

como materialidade a ordem do discurso, que, por sua vez, é materializada pelos elementos 

policrômicos da função studium da fotografia. Portanto, o studium deriva da ordem da 

imagem (produto resultante da captura do fotógrafo) enquanto o punctum deriva da ordem do 

olhar (produto resultante da captura do sujeito leitor da fotografia), que carrega em si 

interpretação de policromias (seus elementos policrômicos) visuais, resultando, sobretudo, de 

discurso com específica ordem: direcionalidade político-ideológica, base da interpretação, 

base textual do discurso.   
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Nesse contexto de imagem como discurso, precisamos situar nosso trabalho frente ao 

que Pêcheux (1984) nomeou como os três compartilhamentos: 

 

(1) com a tradição lexicométrica, a prática de construção de um corpus e o recurso 

eventual a algoritmos informatizados, mas ela não se impede de supor estruturas 

sintáticas sob a sequência de unidades lexicais; 

(2) com as tradições semiológicas e semióticas (que, aliás, designam, às vezes, seus 

trabalhos como análises de discurso), a tarefa de apreender e descrever as condições 

estruturais de existência do sentido, mas sem se autorizar supor estruturas lógico-

semânticas subjacentes às sequências discursivas; 

(3) com a perspectiva arqueológica foucauldiana, a tarefa de levar em conta as 

condições históricas de existência de discursos na sua heterogeneidade, mas ela visa 

reintroduzir, explicitamente nesse campo, a problemática da língua (Pêcheux, [1984] 

2011, p. 228). 

 

 Especialmente, aqui, propomos desenvolver o compartilhamento (2) e (3). O desafio é 

trabalhar investigativamente com teorias em modos de diálogos, a fim de obter resultados 

para a leitura e a interpretação da materialidade sincrética de textos modais, caso da fotografia 

digital. Esclarecemos que trabalhamos na esteira do discurso, rumo a uma semântica das 

sequências discursivas, ou a uma intersecção de atravessamentos dessas sequências 

discursivas.  

 A posição epistemológica da Análise de Discurso de Michel Pêcheux compreende a 

concepção de língua “como um real específico formando o espaço contraditório do 

desdobramento das discursividades” (Pêcheux, [1984] 2011, p. 228). Essa é a concepção de 

língua. A relevância dos compartilhamentos mencionados por Pêcheux (1984), de interesse à 

Análise do Discurso, promove deslocamentos a outras disciplinas que só contribuem ao 

campo discursivo, em sua tarefa primeira: ler e interpretar textos.  
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 Os desafios científicos que o nosso trabalho se propõe a superar para atingir os 

objetivos estão voltados aos seguintes questionamentos: afinal, que “rumo” os estudos da 

imagem têm possibilitado, que contribuições ao aparato teórico-metodológico da Análise do 

Discurso eles têm trazido? Diante dessa pergunta, a resposta é possível uma vez pensadas as 

indagações e inquietações sobre o interesse na relação que a língua e o discurso estabelecem 

com a imagem, e na árdua tarefa deixada por Barthes, como lemos, a seguir.    

 

...admitir (...) a possibilidade de revirar um dia a proposição de Saussure: a 

lingüística não é uma parte, mesmo privilegiada, da ciência geral dos signos; 

a semiologia é que é uma parte da lingüística; mais precisamente, a parte que 

se encarregaria das grandes unidades significantes do discurso. Daí surgiria a 

unidade das pesquisas levadas a efeito (...) em antropologia, sociologia, 

psicanálise e estilística acerca do conceito de significação (Barthes, 1988, 

67). 
 

Esse nosso interesse terá as questões estudadas pelo aporte teórico-metodológico da 

Análise do Discurso de linha francesa e “compartilhamentos” (Pêcheux, 1984) com outras 

ciências, necessários pela natureza dos objetos sincréticos, caso da fotografia, nosso corpus de 

pesquisa. Nosso trabalho pretende realizar a análise de imagens do corpo humano masculino 

representado em fotografias. Para isso, analisamos as fotografias e alguns enunciados de sua 

circulação na mídia compartilhando literatura que corrobora com as discussões, caso da 

Psicanálise, da Filosofia e da Teoria Queer – esta que vem, atualmente, demonstrando 

significativas contribuições no campo de estudos do gênero e da sexualidade. 
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CAPÍTULO 2 

NUDEZ: DA VESTE DE LUZ À 

FOLHA DE FIGUEIRA 
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2. Análise do Discurso, História, Teologia e Psicanálise  

 

 Estamos nos propondo a visitar a História e a Teologia, a seguir. Motivados pela 

curiosidade em saber desde quando a nudez do corpo humano é vista como corpo-nu, 

buscamos o tema na arte – em algumas pinturas italianas e em uma pintura germânica. 

Esclarecemos que essas pinturas não compõem nosso corpus de pesquisa, apenas ilustram o 

funcionamento da nudez e de alguns sentidos já formulados e constituídos. Buscamos também 

em posicionamento crítico de um teólogo moderno chamado Erik Peterson, por meio de 

Giorgio Agamben que pesquisou sobre a nudez. Agamben recorre à Escritura Sagrada e aos 

escritos de um dos raros teólogos modernos que discutiu sobre “nudez”.  

 A nossa justificativa dessa opção tomada está pela circulação online sobre a capa da 

edição de maio de 2010 da G Magazine, circulação midiática que tendenciosamente afirmou a 

presença de nudez na imagem.  

 

2.1. A imagem e a função da nudez 

 

 Consideremos o tema “nudez”, a seguir, e a arte no Renascimento Italiano, conforme 

Frederick Hartt, em History of Italian Renaissance Art: Painting, Sculpture, Architecture. 

 O processo escultórico em Michelangelo considera remoção do supérfluo, a fim de 

exposição de ideia projetada sobre a própria matéria. Hartt (1993, p. 458) apresenta que em 

um de seus poemas, Michelangelo comparou esse processo com o ato de Deus, naquilo que se 

refere “tirar o homem do barro”. Costumou-se, como prática, fazer modelos em argila ou em 

cera para estudar a técnica. Sob influências por admiração da escultura romana, analisou e 

estudou processos, técnicas e artes de Giovanni Pisano, Niccolò dell’Arca, Jacopo della 

Quercia, Donatello e Leonardo da Vinci, mas essa admiração não deixou de seguir uma 

singularidade em seus processos criativos, visivelmente já na Centauromaquia, uma das 

composições mais avançadas tecnicamente de sua época, que criou para Lorenzo de Medici.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pisano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Niccolò_dell'Arca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacopo_della_Quercia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacopo_della_Quercia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
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 É dito que o mito é apenas um pretexto nessa arte, para uma pesquisa delicada com 

relação ao movimento puro. Além de sua primeira obra, Baco, inspirada em modelos 

helenistas, uma figura desequilibrada e sensual tida como anulação de solenidade clássica e 

transformação em uma figura praticamente burlesca, por sua interpenetração de curvas e 

superfícies polidas para a captação de luz, tem-se a criação datada possivelmente dentre 1501 

e 1504, a maior escultura, David (a seguir). 

Figura A [FA] – David (1501–1504), por Michelangelo,  

em exposição na Galleria dell’Accademia, Florença-Itália.  
 

 Usado bloco único de mármore, escavou em um trabalho solitário, sem mesmo 

permitir vistas, a não ser aos seus próprios olhos. O bloco apresentava indícios de traços já 

trabalhados, quando de seu processo iniciado. É claro que causou atenção e específica 

sensação entre os florentinos. Inteiramente nu, com imagem triunfante de nudez, apresentou 

sua arte à modo da tradição dos heróicos, do Classicismo. Mesmo que por pudor foi colocada 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Galleria_dell'Accademia
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uma guirlanda de bronze sobre o sexo, o adolescente David representou os momentos 

preparatórios do combate com Golias9.  

 Sua expressão é tenaz, com sua mão localizada à direita sobreposta a coxa, em plena 

inércia e extrema concentração, com sentido de antecipação de momento de sua morte. É tido 

como símbolo do civismo republicano de Florença, bem como de sua condição de glória, 

homem glorioso no pensamento renascentista.  

 Abaixo, segue a imagem visualizada por dois ângulos, que permitem olhar David de 

frente e de costas. 

Figura B [FB] – David (1501–1504), por Michelangelo,  

em exposição na Galleria dell’Accademia, Florença-Itália. 
  

 Os sentidos do olhar pela materialidade dessas imagens A e B são diversos. Há o belo. 

Há a produção humana na sua perfeição obra divina. Há o homem na produção artística como 

mármore. Eis homem-mármore. Pedra. Esculpido. Talhado. Forma esculpida – homem-forma, 

                                                 
9 Foi um guerreiro de Gate (cf. 1 Samuel, 17:4), homem alto (2,90 m). Participou do episódio da 

batalha entre os Filisteus e o povo de Israel, defrontado e morto por Davi, segundo a Bíblia.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Galleria_dell'Accademia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filisteus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/David
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homem fórmula. No entanto, há um ponto central – a nudez. David está nu, sem vestimenta 

alguma. Sobre seus órgãos genitais, nada! Nenhuma veste (cf. imagem, a seguir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C [FC] – David (1501–1504), por Michelangelo,  

em exposição na Galleria dell’Accademia, Florença-Itália. 
 

Nem só de beleza se apresentou o homem: Eva trouxe o différance10, como dizem os 

franceses. Eva trouxe a expulsão do Paraíso, a veste de folhas de figueira e a veste de pele de 

animais. Maldito fruto perdido! Mal-dito! Adão perde, assim, a veste de graça, a veste de luz, 

o traje glorioso. Eva traz o descontrole de vontade. Alimenta o desejo. Apresenta a Adão o 

prazer e promove a saciedade do fruto. Eis o perigo da carne suculenta da frutífera maçã. A 

macieira produz o fruto-sedutor.    

A concepção desse desejo é pelo que temos da Psicanálise: 

 

Ora, se o desejo não faz mais do que veicular para um futuro sempre 

curto e limitado o que ele sustenta de uma imagem do passado, Freud o diz 

no entanto indestrutível. O termo indestrutível, aqui está justamente que é 

pela realidade de todas a mais inconsistente que ele é afirmado. O desejo 

indestrutível, se ele escapa ao tempo, a que registro pertence na ordem das 

coisas? – pois o que é uma coisa senão aquilo que dura, idêntica, um certo 

tempo? Não haverá aqui lugar para se distinguir ao lado da duração, 

                                                 
10 Com efeito, Derrida cunhou o termo différance – um trocadilho com o substantivo francês différence 

(diferença), soletrado com um e herdado do particípio presente latino (uma etimologia agora opaca 

para uma parcela signicativa de falantes do francês), e o verbo différer (diferenciar-se), cujo particípio 

presente escreve-se differante. O neologismo différance, cuja origem participial é transparente em sua 

escrita, enfatiza a natureza contínua do jogo do significante na cadeia de produção de significados, um 

processo que é visto como infinito, já que, no pensamento de Derrida, o significante não pode 

“adquirir autoridade representacional” (1976:379). (Livia; Hall, [1997]2010, p. 115). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Galleria_dell'Accademia
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substância das coisas, um outro modo do tempo – um tempo lógico (Lacan, 

[1964] 2008, p. 38-39). 

 

Esse desejo pela nudez impera séculos e gerações, após o pecado. A nudez como 

desejo escapado assume significância e passa ao funcionamento da ordem das coisas. Então, a 

nudez é inescapável? Eis o que nos disse Giorgio Agamben sobre a nudez, com base na 

Escritura Sagrada e com base em escritos de um dos raros teólogos modernos que discutiu 

sobre “nudez”: 

 

A nudez, na nossa cultura, é inseparável de uma assinatura 

teológica. Todos conhecem a narrativa do Gênesis, segundo a qual Adão e 

Eva, após o pecado, percebem pela primeira vez estarem nus: “Então, 

abriram-se os olhos de ambos e viram que estavam nus” (Gên. 3,7). De 

acordo com os teólogos, isso não ocorre por causa de uma simples 

ignorância precedente que o pecado anulou. Antes da queda, mesmo sem 

estarem cobertos por nenhuma veste humana, [Adão e Eva] não estavam 

nus: estavam cobertos por uma veste de graça, que os envolvia tal como um 

traje glorioso (na versão judaica dessa exegese, que encontramos, por 

exemplo, no Zohar, fala-se de uma “veste de luz”).  

É dessa veste sobrenatural que o pecado os despe, e eles, 

desnudados, são forçados, em primeiro lugar, a se cobrirem, 

confeccionando, antes, com suas mãos uma tanga de folhas de figueira 

(“Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas”) e, mais tarde, no 

momento da expulsão do Paraíso, usando vestes feitas com peles de animais, 

que Deus preparou para eles. Isso significa que a nudez se dá para os 

nossos progenitores no Paraíso terrestre somente em dois momentos: 

uma primeira vez, no intervalo, presumivelmente muito breve, entre a 

percepção e a confecção da tanga, e uma segunda vez, quando se despem 

das folhas de figueira para se vestirem com as túnicas de pele. E, mesmo 

nesses instantes fugazes, a nudez só acontece, por assim dizer, 

negativamente, como privação da veste de graça e como presságio da 

resplandescente veste de glória que os bem-aventurados irão receber no 

Paraíso. Uma nudez plena se realiza, talvez, exclusivamente no Inferno, no 

corpo dos danados irremissivelmente oferecido aos tormentos eternos da 

justiça divina. Não há, nesse sentido, no cristianismo, uma teologia da 

nudez, mas apenas uma teologia da veste (Agamben, 2014, p. 91-93, grifos 

nosso). 
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Com essas afirmações, a história se inscreve na teologia – e a própria teologia na 

história – sem esquecer-se de deixar sentidos. Há movimentos de sentido que nos interessam 

como conhecimento: a nudez como “veste de luz” à nudez como “privação da veste de 

graça”! Uma nudez plena se realiza, talvez, exclusivamente no Paraíso, no corpo dos homens 

“de graça”, oferecido a calmaria divina à uma nudez plena se realiza, talvez, exclusivamente 

no Inferno, no corpo dos danados irremissivelmente oferecido aos tormentos eternos da 

justiça divina (Agamben, 2014, p. 92-93, grifos nosso). 

“Isso significa que a nudez se dá para os nossos progenitores no Paraíso terrestre 

somente em dois momentos: uma primeira vez, no intervalo, presumivelmente muito breve, 

entre a percepção e a confecção da tanga, e uma segunda vez, quando se despem das folhas de 

figueira para se vestirem com as túnicas de pele” (Agamben, 2014, p. 92-93, grifos nosso). 

Para nós, analistas de discurso, é esse intervalo que nos interessa como entremeio, como um 

discurso que reside aí com sua própria existência. “[...] Há um buraco, e algo que vem oscilar 

no intervalo. Em suma, só existe causa para o que manca11” (Lacan, [1964] 2008, p. 29). 

“Onde está o fundo? Será a ausência? Não. A ruptura, a fenda, o traço da abertura faz surgir a 

ausência – como o grito não se perfila sobre fundo de silêncio, mas, ao contrário, o faz surgir 

como silêncio” (Lacan, [1964] 2008, p. 33). 

A existência discursiva é a de que Eva é a responsável de levar Adão a desfrutar a fruta 

proibida – a maçã, da árvore proibida. Daí as consequências de Adão (o homem) deixar de ter 

a “veste de luz” para ter as folhas de figueira12 ou as peles de animais como “privação da 

veste de graça”! Daí o movimento de sentido da nudez como veste de luz para o 

desnudamento – isto é, a nudez como corpo dos danados. Eva indicia a maçã como elemento 

de sedução. Como alimento saciador da fome libidinosa! Do experimento com o fruto 

proibido, Adão passa a usar outras vestes, despir-se da “nudez de luz”, como nudez “de 

graça”, para se vestir de modo a cobrir o desnudamento. Da passagem da nudez invisível – 

                                                 
11“Manquer, a manque, no jogo da falta e da falha” (Lacan, [1964] 2008, p. 275). 
12 As folhas de figueira e as peles de animais funcionam como “a função estruturante de uma falta”, 

“função do desejo, como falta-a-ser” (Lacan, [1964] 2008, p. 36). 
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pela causa de o recobrimento de luz – para a nudez visível – pela consequência da perda de 

luz – o “desnudamento feroz do corpo com todos os signos da sua sexualidade, que se torna 

visível para os olhos agora ‘abertos’ em consequência do pecado” (Agamben, 2014, p. 94). 

Com isso, o que estava velado e vestido, agora, desvelado e despido. Há movimento de 

sentido em relação a que “Adão é ‘vestido’ com a justiça sobrenatural, com a inocência e a 

imortalidade, porque só essa veste lhe confere a sua dignidade e torna visível aquilo a que 

Deus o destinou através do dom da graça e da glória” (Peterson, apud Agamben, 2014, p. 99) 

ao Adão “como possibilidade da degeneração da natureza humana naquilo que a escritura 

chama ‘carne’, o devir visível da nudez do homem, a sua corrupção e putrefação” (idem). Daí 

a retirada da veste sobrenatural (a ‘luz divina’) para vestir o natural (‘os órgãos genitais’) com 

a vestimenta social – cobrir o pecado que não cessa de aparecer. 

Vejamos Adão e Eva em algumas pinturas italianas e em uma pintura gêrmanica, para 

visualizarmos a passagem da nudez ‘de graça’ à nudez ‘sem a graça’:          

 

    

Figura D [FD] – Adão e 

Eva, por Panicale, 1383 – 

1447, pintor italiano do 

começo do Renascimento 

Figura E [FE] – Adão e 

Eva, por Masaccio, 1401 – 

1428, primeiro grande 

pintor italiano depois de 

Giotto 

Figura F [FF] – Adão e 

Eva, por Cranach, 1472 – 

1553, pintor germânico do 

Renascimento 

Figura G [FG] – Adão e 

Eva, por Ticiano, 1473 (ou 

1490) – 1576, pintor 

italiano da escola 

veneziana do 

Renascimento 
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Pelas pinturas italianas e germânica, observamos o problema da natureza humana com 

a graça, a relação entre natureza e graça, a glória e o pecado, o Paraíso e a expulsão, a glória e 

a sedução, a nudez paradisíaca e a mudança metafísica. Se a nudez só vem depois do pecado, 

antes o que se tem é somente ausência de vestes, uma nudez não-nua (o ‘não-nu’), há a 

mudança metafísica como intervalo, momento intervalar que faz emergir a descoberta do 

corpo, e, por conseguinte, a percepção da nudez do corpo humano: nudez do corpo-sexuado. 

Tem-se a percepção da biologia pela latência libidinosa. Da vontade e do prazer. Ou seja: do 

desejo. Há desejo; há prazer(es). Eis o paradoxo da carne: veste de luz, graça divina; sem 

veste de luz, graça do pecado. Parafraseando: sem veste de luz, com graça de vontade. Com 

graça de vontade, com graça de desejo. Momento intervalar: ordem da vontade, ordem do 

desejo. Eis o (entre)meio de prazer(es). Vinde o “saber-poder-prazer”!      

Com palavras do raro teólogo moderno: 

 

Distorção da natureza humana através do pecado leva à ‘descoberta’ 

do corpo, à percepção da sua nudez. Antes da queda, o homem existia para 

Deus de modo tal que o seu corpo, mesmo na ausência de qualquer veste, 

não estava ‘nu’. Esse ‘não estar nu’ do corpo humano também na aparente 

ausência de vestes se explica pelo fato de que a graça sobrenatural 

circundava a pessoa humana como uma veste. O homem não somente se 

encontrava na luz da Glória divina: estava vestido com a glória de Deus. 

Mediante o pecado, o homem perde a glória de Deus e na sua natureza 

torna-se agora visível um corpo sem glória: o nu da pura corporeidade, o 

desnudamento da pura funcionalidade, um corpo ao qual falta toda 

nobreza, porque a dignidade última do corpo estava encerrada na glória 

divina perdida (Erik Peterson, Theologie des Kleides (“Teologia da veste”), 

apud Agamben, 2014, p. 94, grifos nosso). 
  

 Eis um corpo sem glória. É esse corpo que, aqui, pesquisamos. Tratamos de um corpo 

que estava velado e vestido, agora, desvelado e despido. Tratamos no nosso estudo de corpos 

masculinos que portam naturalmente seus órgãos genitais masculinos – pênis, sua natureza, 

sua natura lapsa, homo sacer. Tratamos de três sujeitos masculinos na condição pós-moderna: 

dois modelos fotográficos e um(a) drag queen. Eis sujeitos vigorosamente frutos da natureza. 
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Eis sujeitos com corpos danados – corpo dos danados irremissivelmente oferecido aos 

tormentos. Eis a adição da roupa e a subtração da glória. Eis o desnudamento! “Então, 

abriram-se os olhos de ambos e viram que estavam nus” (Gên. 3,7). 

 Agora, podemos passar da teologia da veste13 à teologia da carne! 

 Justifiquemos a passagem pelo entendimento dos próprios cristãos a respeito da morte 

de Jesus. Jesus na cruz significa como um sacrifício proposital e consciente. Em seu 

julgamento, Jesus não se esforçou em se defender. Como “agente de Deus”, entendeu seu 

papel nesse acontecimento como redimição dos pecados da humanidade e, por conseguinte,  a 

possibilidade da salvação pelo seu gesto de se entregar em nome de todos os pecadores. A 

maior parte dos cristãos proclama este sacrifício por meio do pão e do vinho na Eucaristia, 

como uma lembrança da Última Ceia. Muitos também comemoram o evento na Sexta-Feira 

Santa, anualmente (Funk, 1998; Tuckett, 2001; Eddy; Boyd, 2007).  

 A redimição dos pecados da humanidade e, por conseguinte, a crucificação em nome 

da salvação traz fisicamente uma veste, com pouco tecido, sobre os órgãos genitais de Jesus. 

Cristo tem sua própria veste ‘de luz’ e ‘de graça’ coberta, pela significação do pecado de Adão 

e Eva, expulsos do Paraíso. Pelo seu gesto de se entregar em nome de todos os pecadores, 

precisou estar coberto aquilo que lhe fez tomar a crucificação: redimir a Deus o pecado do 

homem, que “é semelhante de seu Criador”; vestir o desnudamento do homem-pecador. 

Agora, o pecado foi comer o fruto suculento – a maçã, não? Sim! No entanto, o fruto 

suculento também foi saboreado como fruto-sedutor, o qual trouxe o descontrole da vontade 

de Adão, que trouxe, por vias de relação do homem e da mulher, o desejo e o des-fruto do 

prazer. “E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a 

Adão.” (Gênesis, 2:22, grifo nosso). “E dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós 

também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos 

                                                 
13 Cf. Agamben (2014, p. 93), não se tem Teologia da nudez – “Não há, nesse sentido, no cristianismo, 

uma teologia da nudez, mas apenas uma teologia da veste”. Eu diria: hoje, apenas uma teologia da 

carne ([insinu]ações da carne: a semântica do discurso).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cordeiro_de_Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Última_Ceia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexta-Feira_Santa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexta-Feira_Santa
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/2/22+
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convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, e a terra, o mar, e tudo quanto há 

neles” (Atos, 14:15).   

 “Sujeitos às mesmas paixões”. Sabemos, todos, cristãos e ateus, que a natureza 

humana é imperfeita por contar com doenças, sofrimentos, paixões e morte. 

 

Que a natureza humana seja imperfeita, “não interpretável”, 

potencialmente corrupta e carente de graça, a narrativa do Gênesis não o diz 

explicitamente em parte alguma. Afirmando a necessidade da graça, que, tal 

como uma veste, deve cobrir a necessidade do corpo, a teologia católica faz 

dela uma espécie de suplemento inelutável que, precisamente por isso, 

pressupõe a natureza humana como o seu portador obscuro: a “nua 

corporeidade”. Mas essa nudez originária desaparece imediatamente sob a 

veste de graça para reaparecer somente, como natura lapsa, no momento do 

pecado, isto é, do desnudamento. Como no mitologema político do homo 

sacer, que supõe como um pressuposto impuro, sagrado e, por isso, matável 

uma vida nua que foi produzida apenas para isso, do mesmo modo a nua 

corporeidade da natureza humana é apenas o pressuposto opaco daquele 

originário e luminoso suplemento que é a veste de graça e que, escondido 

por esta, ressurge à vista quando a cesura do pecado divide novamente a 

natureza e a graça, a nudez e a veste. 

Isso significa que o pecado não introduziu o mal no mundo, mas 

simplesmente o revelou. Ele consiste essencialmente, pelo menos em relação 

aos seus efeitos, em tirar uma veste. A nudez, a “nua corporeidade”, é o 

resíduo gnóstico irredutível que insinua na criação uma imperfeição 

constitutiva e que se trata, em todo caso, de cobrir. E, no entanto, a 

corrupção da natureza, que agora veio à luz, não preexistia ao pecado, mas 

foi produzida por este (Agamben, 2014, p. 99-100). 
  

 Com a aparição de Cristo ressuscitado aos seus discípulos, vimos, uma vez mais, que a 

nudez é o “resíduo gnóstico irredutível que insinua na criação uma imperfeição constitutiva e 

que se trata, em todo caso, de cobrir”. Até mesmo Jesus aparece com muito tecido sobre seu 

corpo, que pouco de sua carne apareça ao seu povo mortal. Muito mais tecido como 

vestimenta do que no ato de sua própria crucificação. Muito mais tecido cobriam sua ‘veste de 

luz’ e veste ‘de graça’. Após a sua morte, houve o sepultamento e a ressureição. Em Paulo, 

encontramos a listagem de diversas aparições. Aparições pós-ressurreição. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/14/15+
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 As aparições para os ordenamentos de “façam outros discípulos em todos os povos”, 

na certeza rumo à redimição de cada pecador, traz fisicamente diferentes vestes, com mais e 

mais tecidos sobre os órgãos genitais de Jesus. Cristo tem sua própria veste ‘de luz’ e ‘de 

graça’ coberta, uma vez mais, tantas vezes mais, sobre cores diversas: azul, branco, lilás... Em 

suas aparições, precisou estar coberto aquilo que lhe fez tomar a crucificação: o pecado 

libidijoso do homem “semelhante de Deus” por provar do fruto proibido no Jardim do Éden. 

Eis o pecado do mundo. Eis o pecado do homem. 

 Vejamos em algumas imagens: 

 

  

Figura H [FH] – Jesus aparecendo às Três Marias, 

por Laurent La Hire (1650), pintor francês (Barroco). 

Figura I [FI] – Noli me tangere (1525), por Correggio, 

no Museu do Prado, em Madrid.  

 

Diferentemente do adolescente David, representado pelos momentos preparatórios do 

combate com Golias (cf. Figuras A, B e C), esculpido na materialidade de mármore, temos 

pinturas italianas e germânica que representam Adão e Eva no Paraíso e na Expulsão do 

Paraíso (cf. Figuras D, E, F, G). Também temos a aparição de Cristo ressuscitado aos seus 

discípulos (cf. Figuras H e I), ambas figuras marcadas expressivamente pela materialidade da 

pintura.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Noli_me_tangere
https://pt.wikipedia.org/wiki/Correggio_(pintor)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Prado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
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O que temos de diferente entre as figuras? É claro que as diferenças estão sobre o 

corpo. A relação estabelecida entre as três primeiras e as posteriores são a nudez e a não-

nudez, a natureza e a veste. Temos imagens que demonstram significantes e permitem que 

seus sentidos demonstrem a passagem da teologia da veste à teologia da carne! É visível. É 

claro que as diferenças também estão sobre a materialidade da arte. Mármore. Pintura.  

Diante disso, podemos perguntar: Há escrita fotográfica? Ou imagética? 

Antecipadamente, afirmamos! A imagem – também a fotografia, o som, etc. – tem sua escrita 

por meio de sua materialidade discursiva. Aqui, eis um ponto inextrincável.  

Podemos afirmar que a imagem é um resto simbólico, político e ideológico, no mundo, 

cujas articulações permitem o trânsito da ordem da ideologia à do inconsciente, talvez o vice-

versa se faça correspondente. Daí o estatuto significante da imagem. Daí sua vida na sua 

imortalidade. O visível é imortal. Assim não menos que o significante é imortal – é, por terem 

sujeitos leitores vivificantes, que vivificam a imagem e a preenchem de leituras, de leituras-

de-trituração. São versos de sentidos. São versões de sentido que perambulam, que transitam, 

que tensionam, que transam com outras versões, que têm outras versões, e assim 

sucessivamente.  

A imagem é entendida como lugar de produção-reprodução de sentidos, de 

subjetividade, de sentidos-subjetivos. Daí a relação imagem-efeito do escrito. O “efeito” é 

lugar de compreensão de singularidade, de autoria, de uma leitura – no mínimo – que se 

escreve e de uma escrita que se lê. Não estamos na esteira de afirmações como “a imagem é 

transparente”, porque não é. Há somente ilusão de sua transparência. Ela tem estatuto. Tem 

sua identidade. Tem sua fulguração: ação de fulgurar dentro de espaço, tempo e significação. 

Fulgura não é mesmo que figura. A fulguração tem a função do escrito como função do eu da 

estabilidade e do equívoco na imagem.  

A imagem não suporta todas as escritas, nem todas as leituras. Ela tem um vaivém de 

partida de específica escrita que assegura o retorno de sua leitura. É de uma escrita que se lê, 

que se escreveu na imagem, por sua própria “leitura que se escreve(u)”, que retorna como 
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leitura dessa escrita, leitura de uma escrita imagética. Esse é o vaivém da imagem. Daí as 

zonas de limite de uma imagem pelo seu próprio espaço de inscrição, seu próprio espaço dado 

e sustentado pelo suporte que a materializa.      

A seguir, apresentamos a imagem publicitária de capa da G Magazine e enunciados 

publicitários que circularam como leituras. 
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CAPÍTULO 3 

NUDEZ:  

DA IMAGEM PUBLICITÁRIA 

À CIRCULAÇÃO DA 

LEITURA 
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3. A função do escrito na formulação do discurso imagético 

 

Antes de abordarmos o processo metaforiconímico da imagem, apresentamos como 

entendemos o processo do texto digital como imagem e vice-versa, em passos básicos. 

O procedimento de seleção do “texto digital” envolve dois passos básicos: a captura 

do arquivo com vida digital útil (tanto em recurso virtual quanto em dispositivos de memória) 

e a definição corporal com área de textualidade que consiste na constituição do corpo textual 

em informação digital. O primeiro passo consiste na navegação digital em pesquisa de 

materiais com alvo dependentemente dos objetivos da pesquisa e do intuito do pesquisador e 

o segundo passo consiste na aplicação de um recurso do teclado (print screen) ou da tela 

(touch screen) que “captura” o corpo textual em informações visuais (ou seja, linguagem 

armazenável e legível). Neste caso, a tecnologia está envolvida na captura e transformação da 

área definida em corpo textual para a leitura digital.  

De fato, o digital só é texto quando permite acesso a sua textualidade por meio de 

análise com base em teoria linguística, caso contrário, tem-se escrita a qual não se pode 

reconhecer com função de escrito. A diferença do primeiro passo ao segundo é apenas, 

naquele momento, a existência de imagens de texto, cuja função é semelhante ao fotografar. 

Por isso, a sutileza do pesquisador entra em questão na composição do arquivo, pois com a 

imagem de um texto não garantidamente se tenha texto digital, isto é, um arquivo de página 

escrita, que resulta da primeira captura, por exemplo, nada mais é que uma fotografia digital, 

uma vez só reconhecida “texto” quando o leitor humano investigar a existência de 

investimento produtivo de escrito na letra ou na imagem. Do ponto de vista analítico, para 

considerarmos um texto como “texto digital”, ele deve consistir em informações que 

permitem reconhecer um trabalho de escrita ou de imagem investido para a sua produção e 

para a forma de sua inscrição; a utilização de estratégias textuais e discursivas; a inscrição de 

marcas singulares; a presença de enunciação e de textualidade; a progressão temática e a 

distinção de discursos. 
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Para o procedimento analítico, recortes em textos da edição online, visualizados por 

print screen, serão compostos por procedimento metodológico. O corpus de pesquisa foi 

definido por arquivos de fotos e de recortes (print screen) da edição online da G Magazine. 

Tendo o recorte, em layout ou print screen, pretendo ler o texto digital e investigar alguns 

passos de análise, como os seguintes: a) o trabalho de escrito na imagem investido para a sua 

produção e a forma de sua inscrição; b) as estratégias textuais e discursivas utilizadas; c) as 

marcas singulares inscritas; d) a enunciação e a textualidade construída; e) a presença de 

progressão temática; f) a diferença da produção do texto de outros textos; g) o efeito de 

continuidade discursiva que diferencia (ou não) os diversos discursos; h) a circulação de 

discursos.    

A função do escrito na formulação do discurso pode permitir a repetição do discurso 

capitalista e o inscrever em processo metaforiconímico (Nascimento, 2017a), isto é – sua 

inscrição processar metáforas e metonímias na imagem. Esse processo tem sua nomeação pela 

leitura do autor a respeito do Seminário 11: mais, ainda, de Jacques Lacan, cujo psicanalista alude à 

admiração aos processos de contiguidade (“transferência” sinonímica e “condensação” sinedóquica de 

Freud) e similaridade (“identificação” e “simbolismo” freudianos), abordados por Roman Jakobson. 

Vejamos os enunciados G magazine, na parte superior esquerda tem o logo G em 

destaque e em cores que acionam a memória por suas cores de fogo. Esse G ocupa o lugar da 

palavra Gay. A função do escrito na formulação do discurso imagético G é Gay. O outro 

enunciado na parte direita é Dicesar por Dimmy Kieer e seus big brothers gêmeos, cuja 

função do escrito na formulação do discurso imagético acentua o processo 

metaforiconímico tanto em Dicesar por Drag Queen Dimmy Kieer, quanto em “seus”, que 

pronominaliza posse em relação aos big brothers gêmeos, bem como os referencia em 

conhecido reality show: Big Brother Brasil – BBB.   

Essa produção obtida pela estilização repetida do corpo é pelo fato de a repetição do 

corpo-modelo e do corpo-drag-queen manifestarem corpos ideologicamente múltiplos, que, 

por consequência, assinalam regulações próprias e compartilhadas de estruturas rígidas de 
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regulação: suas manifestações de e por existência tem funcionamento de revolução das 

estruturas sexuais.  

Vejamos a imagem de capa da edição de maio de 2010, da revista G Magazine. 

 

Figura 1 [F1]: imagem de capa da edição 150, de maio de 2010. 
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 Pelo viés da Análise de Discurso, olhar para a imagem da F1 é entender o não-verbal 

que construiu específica arquitetura em sua discursividade. Há ‘um projetar’ o jogo de 

linguagem existente entre posições sexuais e posições de gênero múltiplas, com o foco sobre a 

imagem central: a drag queen. No entanto, o desvelar dessas posições traz outras nuances em 

torno de um objeto de longa data: o erotismo e o prazer. Em primeiro lugar, o nuance está na 

capa da revista de nudez masculina que instaura certos convites: erotização, masturbação e 

prazer. Em segundo lugar, a imagem veiculada de capa realiza sua operação por simbolização: 

sexo, sexualidade e fetichismo.  

 Por ser inegavelmente um dispositivo, a sexualidade em imagem concentra em torno 

de si um acordo de olhares que opera por: (1) a drag queen ter sua representatividade social 

da ordem do feminino; (2) a drag queen estar literalmente entre dois modelos vestidos apenas 

de cuecas, simbolizando masculinidade, virilidade e potencialidade de realização de prazeres 

sexuais; (3) a drag queen estar com ambas as mãos sobre as cuecas dos modelos fotográficos, 

de modo a apalpar e a instaurar sentidos de, ao menos: (i.) sentir o volume do objeto fálico; 

(ii.) dominá-lo; e, portanto, (iii.) tê-los como seus. A centralidade da imagem impera sentido 

de dominância e gerenciamento da erotização e do prazer. Ela alimenta desejos de fetiche, 

assim instaura a ordem de um discurso: o fetichismo.  

 A tal centralidade confere ao quadro a indisciplina de um homem na história dos 

homens e a força de lembrança é uma feminilidade em corpo masculino. Há paradoxo entre 

sexo e gênero. Aí há a multiplicidade de linguagem e a relação performance e 

perfomatividade. Nesse momento, ela seria o registro da relação intersubjetiva: existência de 

três sujeitos de sexo masculino, mas nada menos que dois gêneros. Com isso, o erotismo e os 

prazeres são ambições de práticas sexuais sociais diferentes. Assim, o papel reservado para a 

imagem é o de inscrever materialmente esse acontecimento: há uma passagem do visível, 

pelos recursos materiais, ao nomeado, pela memória de sexualidade e de nudez masculina.  

 O que nos leva a assinalar, aqui, alguns movimentos quando da relação do 

acontecimento com a memória: (1) institui-se outro curso para a história da sexualidade 
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quando se tem gêneros distintos com práticas sexuais distintas, abrindo-se a possibilidade de 

uma rede de filiações à ereção e ao prazer, re-configurando à memória o binário entre o 

masculino e feminino, na forma do interdiscurso da heterossexualidade e da sua regulação 

rígida sobre a intersexualidade.  

Ao lembrar Pêcheux (1983c) sobre as duas formas de inscrição do acontecimento 

histórico no espaço da memória, temos: a absorção desse acontecimento na relação de dois 

gêmeos e uma drag queen na memória de sexualidade e gênero, como se ainda não tivesse 

ocorrido essa existência que até mesmo instaura a ordem do olhar com sentido de fetichismo e 

de existência de corpos e práticas sexuais fora do eixo heteronormativo, e a que assinala o 

acontecimento que escapa à inscrição, que não chega a se inscrever na memória pelo fato de 

não necessária prática sexual entre esses três corpos da imagem de capa da revista. Além 

dessas duas acepções conceituais, lembremos também daquela entendida por Orlandi (1999b) 

que fala de outra nuance. O nuance que se instala entre as duas já referidas, quando se 

constata que a representação não passa de representação fulguracional para um alvo e 

mercado, justamente porque escapa à inscrição na memória desses três corpos como prática 

sexual inexistente entre eles. Ha um processo de in-significação, de esvaziamento de sentidos 

na realidade imagética, mas há – sem dúvidas – a representação que aciona a memória de 

muitas vidas desses gêneros diferentes com mesmo sexo e órgãos genitais. Interessamo-nos 

por outra forma, como acepção dada por Souza (2012, p. 20). Aquela de fundação do próprio 

acontecimento. Ou seja: que se remete ao passado das sexualidades, mas àquele que não fora 

memorizado, naturalizado e obtida certa regularidade de sua circulação, mas que passa a fazer 

parte do espaço da memória social pela sua própria existência como prática social de gênero, 

por exemplo.  

 Essa subversão surge com o que Souza (2012, p. 21) conceitua como memória 

alegórica. Esse conceito nos interessa porque permite entender o trabalho da imagem como 

fantasia, imagem da fantasia e da máscara, da cor, do brilho. Vejamos que as cores vermelho, 

laranja, amarelo, verde, azul e lilás ou roxo funcionam em sua composição no collant ou maiô 



            Universidade Federal do Rio de Janeiro 

            Faculdade de Letras 

            Programa de Pós-Graduação em Linguística  
 

67 

da drag queen Dimmy Kieer “como operadores da constituição da memória social, quando aí 

se inscreve um outro real da histórica”. Esses operadores funcionam como acontecimento por 

atualizar uma memória social marcada por lutas e movimento do grupo LGBT. Os operadores 

acionam cores de uma bandeira e uma memória militante de lutas que marcaram a história por 

direitos sexuais, mundialmente. A imagem cumpre aí o seu papel de operador de passagem do 

visível das específicas cores ao nomeado: lutas pelos direitos sexuais no que se refere às 

identidades de gênero e a liberdade de suas práticas sexuais. Essa passagem do visível ao 

nomeado constitui a memória social. Portanto, a imagem de fantasia representa uma imagem 

cosmética: pela composição das referidas cores e pelas formas de uma piruca, de um vestuário 

chamado collant, ou maiô, e de um calçado sapato de salto-alto, conhecido como sandálias, 

também com as mesmas cores, mas com outras formas, da drag queen Dimmy Kieer. Mesmo 

que pelas fantasias (piruca, collant e sandálias), a sua materialidade é a própria fundação do 

acontecimento e promove um efeito de realidade. 

 As próprias cores e formas e até mesmo os ângulos são elementos de policromias. São 

policromias. Elas fazem suscetível ao olhar do espectador, por catalisar sentidos LGBT, 

sedução e desejo e dar margem às interpretações pela sua própria ordem da imagem. A ordem 

do olhar da imagem daquela capa da revista tem como materialidade a ordem do discurso: 

sexo-gênero, sexualidade, heterossexualidade, homossexualidade, etc. Tanto a odem da 

imagem quanto a ordem do discurso são materializadas pela matriz de significação dos 

elementos policrômicos da função studium da fotografia. Portanto, a ordem do olhar deriva da 

ordem da imagem – isto é: o produto imagem fotografada é resultante da captura do fotógrafo, 

que, por sua vez, essa captura é passagem para a captura de sentidos pelo sujeito leitor da 

fotografia. Sendo assim, a própria imagem tem sua ordem pelos limites, ângulos e formas 

instauradas no suporte fotografia e no próprio ato de fotografar, cuja captura traz certas 

delimitações de espaço, tempo, cores, formas, ângulos, etc. Agora, a ordem do olhar carrega 

em si interpretação de policromias (e de seus elementos policrômicos) visuais, resultando, 

sobretudo, de discurso com específica ordem: direcionalidade político-ideológica para, no 
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caso, dissolução do referido binarismo e para efeito de simulacro de mistura de sexo e gêneros 

e de não conflitos de seus “partidarismos”, ou seja, convivência “tranquila” dos direitos 

sexuais e suas práticas libertadoras. Efeito de simulacro em não regulação pela 

heteronormatividade e sim pela homossexualidade, que se centraliza na figura da drag queen 

e na posição de suas mãos, que constroem sentidos de controle do desejo e do prazer sexual. 

Essa é uma possível base da interpretação, base textual do discurso da imagem na F1.   

 Nesse estudo, a F1 funda um acontecimento: a história dos homens (tra)vestidos de 

“mulheres-show” na história do gênero. É o corpo masculino vestido de mulher que se 

atravessa na história das mulheres e que se indisciplinariza na história dos homens, ao mesmo 

tempo em que a sua inscrição de drag queen disciplinariza específica identidade na história do 

gênero. É a história dos homens atravessada na história das mulheres, e vice-versa: isto 

significa historicamente outras elocuções de gênero que exige endereçamentos e 

identificações de acordo com as normas vinculadas a esse gênero disciplinarizado como tal: 

identidade drag queen. Esse movimento para fundação do acontecimento é um processo 

discursivo permitido de compreensão pela passagem-(trans)formação da imagem da F2, em 

mesmo espaço e em outro tempo – tempo anterior – da imagem da F1.   

Por isso, epistemologicamente temos um corpo masculino com representação 

feminina. É desse modo que o nosso trabalho sobre imagem masculina singular em revista 

para o público LGBT incide sobre a história dos homens, que representam trejeitos de 

mulheres, que, por consequência, enfatizam a auto-consciência de homens (tra)vestidos de 

“mulheres-show”. Drag queen entendida como “mulher-show” é aquela emancipada 

performaticamente pela arte e com a arte. Ela pode ser compreendida como sujeito que 

inscreve e se inscreve em uma auto-história. A arte destes homens como “mulheres-show” 

legitimam uma reforma fundamental das normas da sexualidade dominante: há novos regimes 

de indentidades sexuais que intersexionalizam a heteronormatividade, cada vez mais 

expressiva no mundo, devido ao fato de milhões de sujeitos conseguirem suas identificações 
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não mais entendidadas como anômalas, maníacas, diabólicas, criminosas, perversas e 

doentias. 

Na próxima seção, abordaremos construções discursivas no campo da sexualidade e do 

desejo.  

 

3.1 – “Vamos falar sobre sexo?”: G Magazine como construções discursivas 

 

 A G Magazine ou Gay Magazine foi uma revista brasileira com conteúdo de nudez 

masculina e reportagens voltadas para o público homossexual masculino (incluindo ereções). 

A revista impressa era publicação mensal e circulou por mais de quinze anos (outubro de 

1997 a junho de 2013, totalizando cerca de 176 edições). Segundo o IVC (Instituto 

Verificador de Circulação), chegou a vender 180.000 exemplares por mês, sendo um grande 

sucesso no mundo gay. A revista representa mais da metade da tiragem média da Playboy, 

que é de 240 mil. A revista foi criada pela editora Ana Fadigas e foi uma forte parceira na luta 

pela causa dos gays. Em suas matérias, sempre estiveram formas de ajudar a combater o 

preconceito. Existe uma versão na internet da revista, a G. Online. A revista impressa 

produzia reportagens sobre assuntos como: comportamento, moda, crônicas, notícias, saúde e 

corpo sob a perspectiva do universo gay. A publicação entrou em crise em 2008, quando foi 

vendida para outra empresa. Desde essa época, ela entrou em declínio, até junho de 2013, 

quando saiu de circulação.  

 O contexto exato de produção e circulação foi, dentre a edição de maio de 2010, as 

seguintes edições: 

 

Quadro 1 – Histórico de capas em edições G Magazine (2009-2010) 

Ano: 2009 

Edição Mês Capa Observação 

136 Janeiro Felipe Sacilotti Modelo 

137 Fevereiro Raga Junior Modelo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ereção
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revista_Playboy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Fadigas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Preconceito
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138 Março Samuel Finkler Ator e Modelo 

139 Abril Ricardo Villani Modelo 

140 Maio Toni Sales Cantor - Marido de Scheila Carvalho 

141 Junho Bruno Canaan Modelo 

142 Julho Rafael Caumo Modelo 

143 Agosto 

Dorian, 

Reginaldo e 

Dennis 

Dançarinos - Calcinha Preta 

144 Setembro 
Fernando 

Balcevicz 
Modelo 

145 Outubro Anderson Soares Mister Gay Rio de Janeiro 2009 

146 Novembro Marcos Seya 
Go Go Boy e Modelo da Piscina 

Maluca do Domingo Legal 

147 Dezembro Adriano Morais Modelo e Go Go Boy 

Ano: 2010 

Edição Mês Capa Observação 

148 Janeiro Kayo Felipe Modelo e Go-Go Boy 

149 Março 

Marcelo 

Brandão, Will e 

Igor Chafim 

Go-go boys 

150 Maio 
Diego e Dirceu 

Duarte 
Modelos Gêmeos 

151 Julho 

Seleção de Ouro 

(Paulo 

Henrique, 

Carlos Branco, 

Marcelo Medina 

e Niccolas de 

Lucca) 

Modelos 

152 Setembro 
Marcelo 

Racanely 

Garoto Charme do programa Silvio 

Santos 

153 Novembro Lucas Barreto Modelo e Ator (Ex-Fuzileiro Naval) 

154 Dezembro Rafael Cardoso 
Modelo (“Gato de Botas” do Programa 

da Eliana) 

155  Thiago Queiroz Modelo 

Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/G_Magazine#2010 >.  

Acesso em: 3. março de 2017.  
  

A edição 150 (maio de 2010) teve como imagem de capa um ex-BBB na figura de 

Drag queen, ao lado de gêmeos gaúchos vestidos com cuecas. O material de análise  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_Finkler
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Villani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toni_Sales
https://pt.wikipedia.org/wiki/Scheila_Carvalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruno_Canaan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calcinha_Preta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/Domingo_Legal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eliana_(SBT)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eliana_(SBT)
https://pt.wikipedia.org/wiki/G_Magazine#2010
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selecionado circulou entre outras imagens resultantes do ensaio fotográfico, exibidas em suas 

páginas, como possível de visualização no print screen a seguir.   

 

Figura 2 [F2] – Conteúdo em páginas da edição 150 da G Magazine (maio de 2010) 

Disponível em: < http://www.imagebam.com/gallery/43c2cc87d1d0698bdf0227a87c629311/ >  

Acesso em: 3. março de 2017. 
 

Como a edição da revista está organizada por muitas páginas com conteúdo de não-

nudez e nudez, a seguir, apresentamos a sexualidade como materialidade discursiva e como 

dispositivo, tendo em vista estudos de gênero. 

 

http://www.imagebam.com/gallery/43c2cc87d1d0698bdf0227a87c629311/
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3.2 Sexualidade e gênero: materialidade discursiva e dispositivo 

 

 No livro Queerler phrased: language, gender and sexuality, em artigo, especificamente 

na seção “teoria queer”, Livia e Hall ([1997] 2010, p. 113) afirmam que gênero e sexualidade 

“são categorias separadas, mas intrinsecamente ligadas”, cuja separação “formam uma das 

pedras fundamentais da teoria queer, como bem ilustrou Eve Kosofsky Sedgwick, em Axioma 

dois: “O estudo de sexualidade não é coextensivo ao estudo de gênero; de forma semelhante, 

a agenda anti-homofóbica não é coextensiva à agenda feminista (1990:27)”. Sedgwick (1990: 

32, apud Livia e Hall [1997] 2010, p. 113) alerta:  

 

O escopo analítico de um estudo que tem gênero em sua base será menos 

incisivo e direto à medida que seu sujeito surja de uma interface social entre 

gêneros. Não é realista esperar uma análise próxima e multifacetada de 

relações entre pessoas do mesmo sexo por meio de uma ótica calibrada, em 

primeiro lugar, pelas duras marcas da diferença de gênero (1990: 32).   

 

Esse alerta analítico talvez tenha relação com o que, em 196714, Michel Foucault 

percebia em relação ao princípio do escopo. Atento ao princípio do escopo, ao contrário de 

uma “localização essencialista”, a teoria queer se faz útil à linguística aplicada assim como a 

linguística se faz útil à teoria queer. Com esse reconhecimento, Livia e Hall ([1997]2010, p. 

114) destacam que a teoria queer “pode ser vista como uma reação à política de identidades 

do feminismo”. O importante da política de identidades é o reconhecimento de indivíduos 

pertencentes a um grupo oprimido, por exemplo, e baseado na identidade pessoal de uma 

comunidade, desvinculando-se de uma noção associada à política, de uma associação política. 

Em parte, a teoria queer se desenvolveu contra uma categorização até então elaborada 

da teoria feminista, de que o feminismo se reduz à politica de identidades, ou o gênero é sua 

                                                 
14 Foucault, Michel. (1967). De outros espaços, Heterotopias. (Des espaces autres, conferência no 

Cercle d'Études Architecturales, em 14 de março 1967), Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, 

outubro, 1984, pp. 46-49. M. Foucault só autoriza a publicação deste texto escrito na Tunísia, em 

1967, na primavera de 1984.  
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ferramenta mais “saliente”, para usar termo empregads por Livia e Hall. Elas alertam ainda 

que “Jacques Derida, filósofo vital do pós-estruturalismo, assevera que não há significado 

transcendental que possa prender um referente a um significante” (Livia; Hall, [1997]2010, p. 

115).   

Lembrar que o privilégio dado por Derrida à relação entre significantes se mostra uma 

ferramente analítica útil no campo de estudos do gênero, nas investigações sobre relações 

intersubjetivas, uma vez entendida como ênfase, não como um absoluto. Daí, portanto, a 

justificativa do deslocamento do significante 'sexualidade' para o 'gênero' no campo de estudo 

de gênero. “Com a teoria da performatividade de gênero, afastamo-nos da construção social 

de sexualidade para nos direcionarmos à construção discursiva de gênero” (Livia; Hall, 

[1997]2010, p. 121):     

 

Gênero, então, é tido como performativo porque, como ocorre com a clássica 

elocução “É uma menina”, elocuções de gênero não são nunca meramente 

descritivas, mas prescritivas, exigindo que a endereçada aja de acordo com 

as normas vinculadas a gênero e, além disso, que crie um gênero apropriado 

em cada ato culturalmente percebido que ela realizar, desde a maneira como 

penteia seu cabelo até a maneira como caminha, fala ou sorri. Gênero é 

considerado não simplesmente como se adequando a “palavras para o 

mundo”, na forma de uma constatação clássica caracterizada pela veracidade 

ou falsidade, mas, de importantes maneiras, trazendo aquela situação para a 

realidade sob determinadas condições de felicidade, adequando “o mundo às 

palavras pronunciadas” (para usar os termos de John Searle, 1979, tomados 

emprestados de Elizabeth Anscombe). 

 

Butler argumenta que quem enuncia um ato de fala performativo pensa que 

está somente iniciando uma ação, quando, na verdade, está meramente 

reproduzindo normas regulatórias (fazendo ventriloquia de atos de fala 

prévios de falantes anteriores). Para Butler, é o discurso que produz falantes, 

e não o contrário, porque o peformativo é inteligível somente se ele “emerge 

de um contexto de uma cadeia de convenções afiliadas” (1993). Mesmo 

atividades como a representação de gênero são reiterativas, pois quem está 

representando precisa invocar a essência dessas convenções afiliadoras para 

que o desempenho seja compreensível. Por isso, tais desempenhos deveriam 

ser analisados não como discursos inovadores ou como resistência, mas 

como apropriações focalizadas de normas existentes. (Livia; Hall, 

[1997]2010, p. 122-123). 
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Conforme Livia; Hall (1997), as nomeações de gênero são em virtude das elocuções 

de gênero. São nada meramente descritivas, mas prescrevem significados endereçados às 

normas especificamente vinculadas a cada gênero. Culturalmente, um gênero existente é 

apropriado consoante aos elementos que o configuram como tal e sua nomeação entra para a 

ordem da circulação discursiva. Para Butler (1990), os falantes são produzidos pelo discurso e 

o performativo dele surgido, uma vez que o discurso emerge de “convenções afiliadas”. Isto é: 

unidades de discursos regulam específicas formações de discursos responsáveis por 

proeminências e predominâncias de sentidos que constroem gêneros em corpos falantes, 

corpos desejantes, corpos significantes, que importam.   

Ainda para a compreensão do deslocamento dos significantes ‘sexualidade’ e ‘gênero’, 

consideremos Card (1995) sobre os problemas de um posicionamento essencialista e Halperin 

(1993) sobre lidar com sexualidade como uma categoria de análise histórica puramente 

conceitual no campo de estudo de gênero: 

 

 [...] A filósofa lésbica Claudia Card, por exemplo, salienta os 

problemas de um posicionamento essencialista: “O conceito de ‘cultura 

lésbica’ [...] parece pressupor que nós podemos extrair cultura lésbica de 

várias culturas. Essa pressuposição é absurda? Arrogante? Culturalmente 

imperialista? (1995:16).  

 Em sua discussão sobre a história gay, David Halperin pergunta: “Há 

uma história da sexualidade?”, ressaltando que “a história da sexualidade, de 

maneira a qualificar-se como um empreendimento genuinamente histórico, 

deve lidar com sexualidade não como uma categoria de análise histórica 

puramente conceitual e, portanto, atemporal, mas como um objeto de 

escrutínio histórico por definição” (1993:416). Halperin prossegue para 

descrever como o sexo na Atenas clássica não era visto como um 

empreendimento mútuo, mas como uma ação realizada por um ser 

socialmente superior (o cidadão masculino adulto) sobre um ser socialmente 

inferior (menino, mulher, escravo). Desejos eróticos e escolhas de objetos 

sexuais eram determinadas não pelo sexo anatômico, mas pela “articulação 

social do poder” (p. 420). Distinções entre homossexuais e heterossexuais 

tinham pouco significado, Halperin argumenta, porque a distinção entre 

parceiros e parceiras sexuais não era culturalmente importante comparada às 

distinções no campo da cidadania. (Livia; Hall, [1997]2010, p. 120-121). 
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 Na compreensão do deslocamento dos significantes, ‘sexualidade’ e ‘gênero’ são 

distinções de relevância para distinções entre homossexuais e heterossexuais que tinham 

pouco significado. As diferenças de heterossexualidade, bissexualidade e homossexualidade 

estão para os significantes de ‘sexualidade’ e para que nomeados gêneros surjam, como é o 

caso da própria nomeação do ativismo LGBTQ+. Hoje, a distinção entre parceiros e parceiras 

sexuais é culturalmente importante comparada às já distinções no campo da cidadania. 

Diferentes gêneros existem com base em suas sexualidades. Esses gêneros vivificam 

intersubjetividades e intersexualidades, com peculiares corroboradas às construções singulares 

e historicamente marcadas e demarcadas. São ações. São sujeitos, desejos e seduções. São 

sonhos, profissões e carreiras. São novas gerações, novas formas materiais de significar-se.     

Nesse contexto terminológico de sexo e de gênero, ferramentas distintas com ganhos 

pela literatura científica recente destacam o gênero Drag queen15.  Ao acessarmos “drag queen 

conceito” no google16, localizamos: “drag queen (dɹæg kwin). locução substantivo. homem 

que se veste com roupas extravagantes de mulher e imita voz e trejeitos tipificadamente 

femininos, ger. apresentando-se como artista em shows etc.” 

 “Drag, em sua deliberada apropriação exagerada de atributos de gênero, serve para 

ridicularizar não apenas o desempenho de gênero de quem fala, mas, por implicação, todos os 

termos do paradigma de gênero […]” (Livia; Hall, [1997]2010, p. 123) e “aplicando a mesma 

extensão à performatividade de gênero, o ato generificado que pode ser reconhecido como 

inteligível não pode ser reduzido a um conjunto dominante de convenções hegemônicas 

heterossexuais” (Livia; Hall, [1997]2010, p. 124).  Vemos que referências nominais como 

performance e performatividade estão entre o rol de palavras para o significado do que seja 

drag queen. Diante disso, essas nominalizações são conceitos de trabalho do campo queer, em 

                                                 
15 “Para Butler ([1990]2003), a drag queen é um exemplo paradigmático da performatividade (Butler, 

1999), pois em sua teatralização de gênero no palco há uma dissonância entre sexo, gênero e desejo.” 

(Borba, 2014, p. 460).  
16 Disponível em: < https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-

instant&rlz=1C1AVNG_enBR680BR680&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=drag+queen+significado&* 

>. Acesso em 01. de maço 2017. 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1AVNG_enBR680BR680&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=drag+queen+significado&
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1AVNG_enBR680BR680&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=drag+queen+significado&
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teoria queer e em linquística queer. A seguir, veremos configurações históricas e recentes do 

campo e ferramentas que possibilitam pesquisas científicas, jus ao reconhecimento acadêmico 

e – inclusive – social.  

 Nesse campo, uma das ferramentas teóricas mais relvantes é o conceito de gênero, 

proposto por Butler, entendido como “a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos 

repetidos no interior de uma estrutura regulatória altamente rígida, a qual se cristaliza no 

tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser” (Butler, 

[1990]2003, p. 59). Provavelmente, o conceito seja produtivo pela  

 

investigação e crítica a construção da heteronormatividade, ou seja, as regras 

que normatizam e naturalizam a heterossexualidade como modo “correto” de 

estruturar o desejo. Destarte, um dos principais construtos teórico-

metodológicos dessa teoria é a desnaturalização/desontologização do que é 

considerado normal e, por conseguinte, daquilo que é relegado à zona da 

anormalidade (Borba, [2006]2015, p. 96). 

  

Assim, a heterossexualidade é vista como construção discursiva e política com marcas 

de um regime propriamente sistemático social e simbolicamente. Para aqueles aquém a esse 

regime, a situação é que eles podem ficar margilizados como sujeitos com uma posição sexual 

de não identificação a matriz heterossexual. Essa construção normativista e dominante de uma 

sociedade que ainda concebe por ‘família’ somente os laços fraternos entre mulher e homem 

são por repetição e reiteração para – com isso – “dar o efeito de substância, de natural. Esse 

efeito é performativo, isto é, tem o poder de produzir aquilo que nomeia e, assim, repete e 

reitera as normas de gênero.” (Borba, [2006]2015, p. 97). O conceito de performativo – com 

base em Austin (1976) – é profícuo ao campo na medida em que descreve um conjunto, ações 

e estados de coisas, que, por si, são performances descritivas ou resultados de prescrições, 

como, por exemplo, o “binarismo castrador” homem/mulher, hetero/homossexual, não 

afetado/afetado, branco/negro, macho/fêmea, etc. Nesse entendimento ao campo da 

sexualidade, gêneros sociais e identidades “são produtos das performances locais dos 

indivíduos” (Borba, [2006]2015, p. 97), pois “a essência ou a identidade que pretendem 
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expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros meios 

discursivos” (Butler, [1990]2003, p. 194).      

 Como nos lembra Borba (2015, p. 99), outra ferramenta teórica que reverbera as 

produções é o conceito de identidade: 

 

[...] a identidade não pode ser inerente se ela é um resultado emergente (em 

vez de uma fonte pré-existente) das ações sociais; ela não pode ser 

individual se é socialmente negociada; e não pode ser totalmente intencional, 

já que é produzida por práticas e ideologias que excedem nossa consciência. 

(Bucholtz; Hall, 2004, p. 493). 

  

Para pesquisas que se interessam pela investigação de toda a extensão de identidades, 

de ideologias e de práticas sexualizadas que emergem de contextos socioculturais específicos, 

como organizações, espaços e posturas heteronormativas, o comportamento sexual 

estruturado, construído, negociado dentro de práticas discursivas materializadas e repetidas 

socialmente, deve “entender a identidade como uma prática […] significante [por] […] 

sujeitos culturalmente inteligíveis […] resultantes de um discurso amarrado por regras, e que 

se insere nos atos disseminados e corriqueiros da vida linguística.” (Butler, [1990]2003, p. 

208). 

 Portanto, na esteira de que “a teoria queer é um exercício em análise do discurso. Ela 

leva muito a sério o significado das palavras e o poder da linguagem” (Giffney, 2009, p. 7), 

por isso, a contribuição para nosso aparato teórico-metodológico se dá pelos seguintes 

motivos: (1) examinar como são administradas as formações ideológicas específicas e locais 

sobre as posições de identificação nas condições de produção de suas sexualidades; (2) 

investigar como sujeitos considerados não-normativos propõem negociações nas condições de 

produção de suas sexualidades dentro dos constrangimentos discursivos da 

heteronormatividade ao repeti-la ou desafiá-la em suas performances linguísticas; (3) 

investigar a extensão representacional e fulguracional nas condições de produção de suas 

sexualidades, de ideologias e de práticas sexualizadas específicas; (4) compreender como as 
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sexualidades são estruturadas, construídas, controladas, negociadas dentro de organizações 

heteronormativas, que são por si construções discursivas materializadas por sua repetição 

incessante; (5) compreender o funcionamento da linguagem na relação sujeito, história e 

poder; e (6) compreender o funcionamento da linguagem pelas ideologias na esfera da 

circulação; pelas práticas sociais na esfera da constituição do “político” e pelas construções de 

representação e identificação pela esfera do verbal e do não-verbal. 

 Como analista de dircurso pecheutiano, entendendo uma análise de discurso que 

propõe a articulação de três regiões do conhecimento científico17: a) o materialismo histórico, 

isto é, a “teoria das formações sociais e de suas transformações, compreendida aí a teoria das 

ideologias”; b) a linguística, ou seja, a “teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de 

enunciação ao mesmo tempo”; c) a teoria do discurso: “teoria da determinação histórica dos 

processos semânticos” (Pêcheux; Fuchs, [1975]1997, p. 163-164), interessa-nos da 

perspectiva butleriana, os seguintes aspectos, ao menos: (1) o entendimento sobre a 

materialidade do corpo; (2) a leitura de Butler baseada em Derrida e em Lacan; (3) a 

concepção de materialidade que embasa os trabalhos de J. Butler.    

 Diante disso, a materialidade dos significados e das estruturas reguladoras investiga 

os mecanismos sociais e culturais que contribuem para a manutenção do que Butler 

([1990]2003) chama de matriz de inteligibilidade de gênero. Elas podem ser levadas em 

consideração em análises.  

 

Essa matriz constitui uma gramática (Arán, 2006) prescritiva que institui 

como natural, normal e inquestionável a ligação linear e essencial entre sexo 

biológico, gênero, desejo sexual e subjetividade: vagina-mulher-fragilidade-

emoção-passividade-submissão-maternidade-heterossexualidade; pênis-

homem-coragem-racionalidade-agressividade-dominação-paternidade-

heterossexualidade. A matriz de inteligibilidade de gênero, assim, sedimenta 

certos jogos de linguagem (Wittgenstein, 2000) que dão sentido à vida em 

sociedade, constrangendo-a, determinando o que é possível e delimitando as 

fronteiras do inclassificável. Nessa gramática, assevera Butler (2003:37), “as 

                                                 
17 Essas três regiões “são, de certo modo, atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade 

(de natureza psicanalítica)” (Pêcheux, [1983b]2002, p. 17). 
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pessoas só se tornam inteligíveis ao adquirir seu gênero em conformidade 

com padrões reconhecíveis de inteligibilidade de gênero”. (Borba, 2014, pp. 

445-446). 
  

 A matriz de inteligibilidade de gênero que, assim, sedimenta certos jogos de 

linguagem, constrange e determina o que é possível e delimita as fronteiras do inclassificável 

“limitam nossa existência linguística e, por consequência, corpórea” (Borba, 2014, p. 446). 

Por meio dessa matriz, a teoria da performatividade18 de gênero investiga desmantelamentos 

produzidos em processos de normalização e exclusão pelo modelo expressivo das identidades 

reguladas, centrando-se, especificamente, sobre “linguagem nas dinâmicas culturais que 

produzem e regulam a identidade” (Borba, 2014, p. 446).  

 

3.3 Desconstruindo corpos na materialidade da imagem 

 

O nosso estudo se justifica pela necessidade de investigar as aproximações e/ou os 

distanciamentos da formulação/constituição da imagem com a circulação de suas leituras na 

mídia, especificamente enunciados veiculados em alguns sites de noticiários, com base em 

imagens de ensaio fotográfico de uma drag queen com dois gêmeos modelos, em edição de 

uma revista para o público Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais – GLBT. 

Diante disso, o estudo especializa a pesquisa na relação discurso e mídia; discurso, linguagem 

e sociedade; discurso, imagem e gênero.   

 Na premissa de “que é preciso […] sacudir as tecnologias da escritura do sexo e do 

                                                 
18 “Entender a linguagem como performance e tirá-la da perspectiva mentalista chomskiana nos força a 

rever a relação entre linguagem e identidade: o mentalismo de Chomsky é tributário do modelo 

expressivo de identidade discutido anteriormente. Como Cameron (1997) argumenta, ao entender a 

linguagem como performance (e, com Butler, como performativa) não devemos considerar que 

falamos/escrevemos A, B ou C porque somos X, Y ou Z. Ao invés disso, devemos focar nossa atenção 

nas dinâmicas sócio-histórico-discursivas que fazem com que ao falarmos/escrevermos X, Y ou Z 

sejamos percebidos/as como A, B ou C; ou seja, os recursos linguísticos (e identitários) são produtos 

de processos históricos, políticos, filosóficos e culturais específicos e sua utilização nos insere nessas 

dinâmicas.” (Borba, 2014, p. 460).  
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gênero e modificar as posições de enunciação das marcas de gênero ou das referências à 

heterossexualidade” (Preciado, 2015, p. 27), passemos ao conhecimento dos enunciados 

circulados pela mídia internauta com intuito de comunicação e publicidade do ensaio 

fotográfico e da imagem da F1. Consideremos as formulações a seguir: 

 

Quadro 2 – Enunciados circulados 

Quantidade   Identificação Enunciados Circulação 

Enunciado 1  E1 “Capa de Dicesar para 'G' terá ele 

como Dimmy e Dicesar ao lado 

de gêmeos nus”  

http://ego.globo.com 

Enunciado 2 E2 “Dicesar divulga capa de seu 

ensaio para a revista 'G 

Magazine' e seu novo visual”  

www.sitedosfamosos.com.br 

Enunciado 3 E3 “Dicesar nos bastidores do ensaio 

que é capa da próxima edição da 

G Magazine” 

www.clickpb.com.br 

Enunciado 4  E4 “Dicesar divulga capa de seu 

ensaio nu no twitter”   

www.band.com.br 

Enunciado 5  E5 “Ex-BBB Dicesar divulga capa 

de seu ensaio para a 'G Magazine' 

no twitter” 

www.sidneyrezende.com 

Enunciado 6 E6 “Capa da edição de maio da G 

Magazine, Dicesar não fará 

ensaio nu, mas será o novo 

colunista da publicação”  

http://babado.ig.com.br 

   

“O argumento butleriano [é] de que a distinção entre sexo e gênero não se sustenta, 

pois ambos são produtos de formações discursivas específicas” (Borba, [2006]2015, p. 448; 

destaques nossos). Butler não nega a materialidade do corpo: se assim pode ser dito, há 

materialidade de sexo assim como há materialidade de gênero no corpo humano, porque há 

http://ego.globo.com/
http://www.sitedosfamosos.com.br/
http://www.clickpb.com.br/
http://www.band.com.br/
http://www.sidneyrezende.com/
http://babado.ig.com.br/
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formações discursivas específicas de sexo e de gênero. 

Para a Análise do Discurso, formação discursiva tem sua relevância e historicidade no 

seu próprio percurso de avanços teórico. O avanço conceitual se deu por reflexões com base 

em formulações por Michel Pêcheux (1969; 1975) e por Michel Foucault (1969).  Com a 

interpretação de M. Pêcheux (um conjunto de regras anônimas que definem o que deve e o 

que não se pode dizer em determinado lugar/tempo), ou com o postulado de M. Foucault (um 

conjunto de enunciados que mantêm uma regularidade e uma dispersão), a Formação 

Discursiva (FD) pode ser compreendida como agente regulador de enunciados do arquivo. 

Falar da nudez do ponto de vista da medicina é diferente de falar da nudez do ponto de vista 

da beleza, por exemplo. Com isso, tanto uma dispersão/regularidade quanto um poder/não-

poder dizer constituem as condições de produção e de circulação enunciativas. Ao ser 

considerada a produção de sentido como dependentemente do social e do histórico, na 

Análise do Discurso (AD), todo enunciado pode ser teorizado, analisado e avaliado com a 

abordagem de perspectiva discursiva e segundo sua materialidade e seu dispositivo teórico-

metodológico de análise. 

 No que se refere a formações discursivas específicas, há formação discursiva para 

sexo (FDS) e para gênero (FDG), com interseccionalidade por memória alegórica e por 

memórias discursivas. Lembramos também do desenvolvimento conceitual que nomeamos 

aqui como imagem cosmética (doravante IC) e formação discursiva da imagem cosmética 

(FDIC). 

Se “entender o não-verbal em sua discursividade é projetar outro foco sobre a imagem 

e desvelar outras nuances” (Souza, 2012, p. 15), o que se projetou na relação não-verbal pelo 

verbal foi a instauração de nudez masculina e de sujeito dividido. Essas duas projeções, ao 

menos, legitimam duas enunciações pelas seguintes formações discursivas: formação 

discursiva de nudez masculina (FDNM); formação discursiva de sujeito dividido (FDSD) e 

formação discursiva de imagem cosmética (FDIC). 
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 Para apresentar os seis enunciados que aqui são analisados, corpus que nos intrigou 

pela corrente afirmação de nudez na capa (cf. E1 e E4), vamos mostrar cada texto, 

numerando-os de um a seis, com seu respectivo quadro de expressões relevantes. Além disso, 

vamos mostrar a maneira como cada um foi estruturado e o esquema de relação de discursos. 

Passemos a análise comparativa entre circulação de enunciado e imagem da figura 1 (F1) 

pela organização em seis quadros. A seguir, as orientações de leitura são: para cada enunciado 

(En...) uma pergunta-chave interrogativa na busca de afirmação ou negação de sua enunciação 

com relação à imagem da F1, na tentativa de compreensão de (des)construções da 

materialidade dos corpos em práticas linguísticas. 

Então, lemos a comparação no sequinte quadro: 

 

Quadro 3 – Análise Comparativa entre Circulação de Enunciado e Imagem da F1 

Enunciado e Pergunta No plano do enunciado No plano da imagem 

Para E1: “Capa de Dicesar para 'G' terá 

ele como Dimmy e Dicesar ao lado de 

gêmeos nus” (fonte: http://ego.globo.com), 

temos: Será que o E1 permite uma 

resposta afirmativa para a pergunta: (a) 

Dicesar e Dimmy estão ao lado de gêmeos 

nus? 

(a) Dicesar e Dimmy 

estão ao lado de 

gêmeos nus. 

(b) Gêmeos estão nus. 

(a) Dimmy está ao 

lado de gêmeos 

não-nus. 

(b) Gêmeos não-nus. 

Para E2: “Dicesar divulga capa de seu 

ensaio para a revista 'G Magazine' e seu 

novo visual” (fonte: 

www.sitedosfamosos.com.br), temos: Será 

que o E2 permite uma resposta afirmativa 

para a pergunta: (b) Dicesar tem seu novo 

visual?  

(a) Dicesar divulga 

seu ensaio para a 

revista 'G 

Magazine'. 

(b) Dicesar divulga 

seu novo visual. 

(a) Dicesar divulga 

seu ensaio para 

a revista 'G 

Magazine'. 

(b) Dicesar divulga 

seu novo visual. 

Para E3: “Dicesar nos bastidores do 

ensaio que é capa da próxima edição da G 

Magazine” (fonte: www.clickpb.com.br), 

temos: Será que o E3 permite uma 

resposta afirmativa para a pergunta: (c) 

(a) Dicesar está nos 

bastidores do 

ensaio. 

(b) Dicesar é capa da 

(a) (?) 

(b) Dicesar é capa 

da próxima 

edição da G 

http://ego.globo.com/
http://www.sitedosfamosos.com.br/
http://www.clickpb.com.br/
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Dicesar está nos bastidores do ensaio? próxima edição da 

G Magazine. 

Magazine. 

Para E4: “Dicesar divulga capa de seu 

ensaio nu no twitter” (fonte: 

www.band.com.br), temos: Será que o E4 

permite uma resposta afirmativa para a 

pergunta: (d) Dicésar fará ensaio nu? 

(a) Dicesar divulga 

capa de seu ensaio 

nu no twitter. 

 

(a) Dicesar divulga 

capa de seu 

ensaio não-nu no 

twitter. 

Para E5: “Ex-BBB Dicesar divulga capa 

de seu ensaio para a 'G Magazine' no 

twitter” (fonte: www.sidneyrezende.com), 

temos: Será que o E5 permite uma 

resposta afirmativa para a pergunta: (e) 

Ex-BBB Dicesar divulga capa de seu 

ensaio para a 'G Magazine' no twitter? 

(a) Ex-BBB Dicesar 

divulga capa de 

seu ensaio para a 

'G Magazine' no 

twitter. 

(a) (?) 

 

Para E6: “Capa da edição de maio da G 

Magazine, Dicesar não fará ensaio nu, mas 

será o novo colunista da publicação” 

(fonte: http://babado.ig.com.br), temos: 

Será que o E6 permite uma resposta 

afirmativa para as perguntas: (f) 1 – Capa 

da edição de maio da G Magazine, Dicesar 

não fará ensaio nu? 2 – Capa da edição de 

maio da G Magazine, Dicesar será o novo 

colunista da publicação? 

(a.1) Capa da edição 

de maio da G 

Magazine, Dicesar 

não fará ensaio nu. 

(a.2) Capa da edição 

de maio da G 

Magazine, Dicesar 

será o novo 

colunista da 

publicação. 

 

(a.1) Capa da edição 

de maio da G 

Magazine, 

Dicesar não fará 

ensaio nu. 

(a.2) Capa da edição 

de maio da G 

Magazine, 

Dicesar não será 

o novo colunista 

da publicação. 

 

  

Com a pergunta-chave, tivemos as seguintes respostas de afirmação e de negação em 

comparação com a imagem da F1, isto é, com a capa da revista: (E1) afirmação de que os 

gêmeos estão nus vs. (imagem) negação de que os gêmeos estão nus; (E2) afirmação de 

ensaio e novo visual de Dicesar e afirmação também na imagem; (E3) afirmação de que 

Dicesar está nos bastidores do ensaio e é capa da próxima edição da G Magazine, o que se 

confirma também na imagem; (E4) afirmação de que “Dicesar divulga capa de seu ensaio nu 

http://www.band.com.br/
http://www.sidneyrezende.com/
http://babado.ig.com.br/


            Universidade Federal do Rio de Janeiro 

            Faculdade de Letras 

            Programa de Pós-Graduação em Linguística  
 

84 

no twitter” vs. (imagem) negação de que “Dicesar divulga capa de seu ensaio nu no twitter”; 

(E5) afirmação de que “Ex-BBB Dicesar divulga capa de seu ensaio para a 'G Magazine' no 

twitter” vs. (imagem) negação de que “Ex-BBB Dicesar divulga capa de seu ensaio para a 'G 

Magazine' no twitter”; (E6) “Capa da edição de maio da G Magazine, Dicesar não fará ensaio 

nu, mas será o novo colunista da publicação” vs. (imagem) negação de que “Capa da edição 

de maio da G Magazine, Dicesar não fará ensaio nu, mas será o novo colunista da 

publicação”.  

Desse modo, a comparação dos enunciados com a imagem de capa da G Magazine nos 

permitirá compreender, a seguir, as formações discursivas específicas, por dois 

funcionamentos: pela formação discursiva de sexo e formação discursiva de gênero. Com 

isso, trânsitos por vias de formações discursivas movimentarão sexualidades, gêneros e 

subjetividades.  

 

3.4 “Como alguém se torna um gênero?” Trânsitos identitários, intertext(sex)ualidade e 

táticas de intersubjetividade 

 

 Nesta seção, discutimos o centro da imagem cosmética da F1, isto é, estaremos em 

torno da identidade drag queen, por meio dos seguintes pontos: trânsitos identitários, 

intertext(sex)ualidade19 e táticas de intersubjetividade. Certamente, partimos do 

reconhecimento de que há formações discursivas específicas: formação discursiva de nudez 

masculina (FDNM); de sujeito dividido (FDSD) e da imagem cosmética (FDIC), por rígidas 

estruturas normalizadoras de outras duas formações discursivas específicas dominantes: 

formação discursiva de sexo (FDS) (como resultado da matriz de inteligibilidade de sexo) e 

formação discursiva de gênero (FDG) (da matriz de inteligibilidade de gênero). 

Compreendidas, aqui, sobretudo, como “sistema sexo/gênero é um sistema de escritura. O 

                                                 
19 Termo cunhado por Rodrigo Borba em seu texto: “Intertext(sex)ualidade: a construção discursiva de 

identidades na prevenção de dst/aids entre travestis”. Revista Trabalhos em Linguística Aplicada, 

UNICAMP, v. 49, pp. 21-37, 2010.  
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corpo é um texto socialmente construído, um arquivo orgânico da história da humanidade 

como história de produção-reprodução sexual [...]” (Preciado, 2015, p. 26).  

 Podemos compreender que formação discursiva de sexo está para o que Preciado 

(2015, p. 26) teorizou: “A (hetero)sexualidade longe de surgir naturalmente em cada corpo 

recém-nascido, deve se reinscrever ou se reinstruir através das operações constantes de 

repetição e de recitação dos códigos (masculino e feminino) socialmente investidos como 

naturais”. Já a formação discursiva de gênero está para o que Butler ([1990]2003, p. 38) 

teorizou: “gêneros inteligíveis são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações 

de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo”.  

 A seguir, sistematizaremos essas formações discursivas específicas:  

 

Quadro 4 – Formações discursivas específicas dominantes   

Identificação 

dos 

enunciados 

formação discursiva de gênero (FDG) 

matriz de inteligibilidade de gênero 

formação discursiva de sexo (FDS) 

matriz de inteligibilidade de sexo  

Enunciado 1 “Capa de Dicesar para 'G' terá ele 

como Dimmy e Dicesar ao lado de 

gêmeos nus”  

(fonte: http://ego.globo.com) 

 

 

Enunciado 2  

 

“Dicesar divulga capa de seu ensaio 

para a revista 'G Magazine' e seu novo 

visual”  

(fonte: www.sitedosfamosos.com.br) 

 

Enunciado 3  

 

“Dicesar nos bastidores do ensaio que 

é capa da próxima edição da G 

Magazine”  

(fonte: www.clickpb.com.br) 

Enunciado 4   “Dicesar divulga capa de seu ensaio 

nu no twitter”  

(fonte: www.band.com.br) 

http://ego.globo.com/
http://www.sitedosfamosos.com.br/
http://www.clickpb.com.br/
http://www.band.com.br/
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Enunciado 5  “Ex-BBB Dicesar divulga capa de seu 

ensaio para a 'G Magazine' no twitter” 

(fonte: www.sidneyrezende.com) 

Enunciado 6  “Capa da edição de maio da G 

Magazine, Dicesar não fará ensaio nu, 

mas será o novo colunista da 

publicação”  

(fonte: http://babado.ig.com.br) 

  

 Dos E2 ao E6, não há trânsitos identitários de gênero, mas de sexo, ao contrário de E1 

que apresenta trânsito de sexo para gênero e apresenta um sexo sobre dois gêneros: drag 

queen e não drag queen. Diante disso, a presença de formação discursiva de gênero (FDG) é 

em apenas uma ocorrência, cuja matriz de inteligibilidade de gênero domina duas 

formações discursivas: FDNM e FDSD, isto é – de nudez masculina e de sujeito dividido. 

Diferentemente, a presença de formação discursiva de sexo (FDS) se marca em cinco 

ocorrências, cuja matriz de inteligibilidade de sexo domina três formações discursivas: 

FDNM, FDSD e FDIC, isto é – de nudez masculina; sujeito dividido20 e de imagem 

cosmética. 

 Nesse contexto de conceituação, na tentativa de teorizar e apurar uma possível 

ferramenta teórico-metodológica de interseccionalidade21 com teorias do discurso e teorias 

queer, temos: formação discursiva de nudez masculina (FDNM) e formação discursiva de 

sujeito dividido (FDSD) por meio de sequências discursivas dos enunciados circulados; e 

formação discursiva da imagem cosmética (FDIC) por meio de elementos policrômicos na 

imagem da F1 e por meio de sequências discursivas dos enunciados circulados.  

 Com isso, os dados abaixo assim foram sistematizados: 

 
 

                                                 
20 Sujeito dividido por considerar as nomeações Dicesar por Dimmy Kieer. Ou seja: Dicesar por drag 

queen. A divisão do sujeito pela polaridade “o” Dicesar por “a” Dimmy Kieer. 
21 Interseccionalidade para gênero, raça e classe. 

http://www.sidneyrezende.com/
http://babado.ig.com.br/
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Quadro 5 – Formações discursivas específicas dominadas   

Identificação 

das FD 

Identificação dos Enunciados (En...) 

  

formação 

discursiva 

de nudez 

masculina 

(FDNM) 

E1, E4, E6 

 

E1 - “Capa de Dicesar para 'G' terá ele como Dimmy e Dicesar 

ao lado de gêmeos nus”  

(fonte: http://ego.globo.com) 

 

E4 - “Dicesar divulga capa de seu ensaio nu no twitter”  

(fonte: www.band.com.br) 

 

E6 - “Capa da edição de maio da G Magazine, Dicesar não fará 

ensaio nu, mas será o novo colunista da publicação”  

(fonte: http://babado.ig.com.br)   

formação 

discursiva 

de sujeito 

dividido 

(FDSD) 

E1 E1 - “Capa de Dicesar para 'G' terá ele como Dimmy e Dicesar 

ao lado de gêmeos nus”  

(fonte: http://ego.globo.com) 

formação 

discursiva 

da imagem 

cosmética 

(FDIC) 

E2, E3, E5  E2 - “Dicesar divulga capa de seu ensaio para a revista 'G 

Magazine' e seu novo visual”  

(fonte: www.sitedosfamosos.com.br) 

 

E3 - “Dicesar nos bastidores do ensaio que é capa da próxima 

edição da G Magazine”  

(fonte: www.clickpb.com.br) 

 

E5 - “Ex-BBB Dicesar divulga capa de seu ensaio para a 'G 

Magazine' no twitter”  

(fonte: www.sidneyrezende.com) 

  

 Diante da sistematização acima, concordamos que “[...] certos códigos se naturalizam, 

outros ficam elípticos e outros são sistematicamente eliminados ou riscados [...]” (Preciado, 

2015, p. 26) por entendermos a priorização da formação discursiva de sexo (FDS) dominante, 

com maior número de ocorrências enunciativas, regida por três formações discursivas 

dominadas: de nudez masculina; de sujeito dividido e de imagem cosmética. Em tais 

http://ego.globo.com/
http://www.band.com.br/
http://babado.ig.com.br/
http://ego.globo.com/
http://www.sitedosfamosos.com.br/
http://www.clickpb.com.br/
http://www.sidneyrezende.com/


            Universidade Federal do Rio de Janeiro 

            Faculdade de Letras 

            Programa de Pós-Graduação em Linguística  
 

88 

ocorrências, a construção identitária majoritária é por matriz de inteligibilidade de sexo. 

Sendo assim, como alguém se torna um gênero? Pela mídia brasileira, alguém se torna 

gênero por trânsitos identitários que marcam um sujeito dividido entre sexo e gênero, por 

intertext(sex)ualidade dominantes e táticas de intersubjetividade que controem máscaras, 

fantasias imaginárias, fantasias como artefatos de enfeite, elementos cosmetológicos, 

caricaturizados e exacerbados.    

 Assim, construir matriz de inteligibilidade de gênero ainda é uma tarefa àrdua. No 

entanto, será passível de concorrência, ou melhor, de equiparidade quando o atual aparelho 

ideológico de Estado estiver a favor da cultura, do efeito de verdade e do conhecimento. A 

mídia precisa elevar seu notável papel para patamar de construção de uma sociedade 

democrática cada vez melhor e por mais direitos humanos, naquilo que se pode ser entendido 

também como direitos sexuais. São ainda muito necessárias perfomances para mostrar as 

forças sociais, culturais e discursivas por meio de formações discursivas de gênero 

dominantes por meio de múltiplas outras formações discursivas dominadas, para que se 

obtenham a sustentação e legitimação da matriz de inteligibilidade de gênero.  

As formações discursivas vistas acima pelos quadros permitem a compreensão das 

materialidades discursivas nas tensões, de um lado, pelo enunciado, e, por outro, pela imagem 

de capa da G Magazine. Essas tensões permitem também focalizar a análise sobre o fio do 

discurso “gêmeos nus” (conforme E1) e o fio do discurso “gêmeos não nus” (conforme a 

imagem de capa). Além dessas tensões, outras são possíveis de identificação, em se tratando 

da esfera da circulação publicitária: “Dicesar divulga capa de seu ensaio nu no twitter” 

(conforme E4) e “Dicesar divulga capa de seu ensaio não-nu no twitter” (conforme a imagem 

de capa).  

Esses enunciados de tensionamento significam efeitos da existência histórica das 

práticas discursivas. Essas práticas são por formações discursivas (FD) que fundam uma 

possibilidade de se exprimir, elas abrem um direito à memória. No que vimos, o 

funcionamento das FD demonstram o pertencimento ao imaginário de nudez masculina, 
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imaginário de um homem divulgar seu ensaio nu, imaginário de gêmeos nus, imaginário de 

um homem com novo visual, de um homem nos bastidores do ensaio, não trazendo, de fato, 

formações discursivas de ativismo da diversidade de gênero, pela presença da nomeação de 

Dimmy Kieer, como drag queer. Em seu lugar, a nomeação quase sempre é de ‘Dicesar’ e de 

‘gêmeos’. Esse funcionamento teve fronteira discursiva, pelo imaginário ser circunscrito no 

fechamento de ‘homem’ e ‘gêmeos’. A não-abertura para FD de drag teve consequências de 

ausência de imaginário do que seja drag queen. Isso fecha a fronteira, determina a borda, 

inscreve homegeneidade, diferentemente do funcionamento discursivo da capa em que há o 

funcionamento de sua FD por marca de substitutividade: Dicesar por Dimmy Kieer e seus 

big brothers gêmeos.       

No que compreendemos por análise das formações discursivas, corroboramos com as 

palavras da seguinte autora: 

 

Um dos grandes deslocamentos da análise do discurso, consoante com as 

novas conquistas da linguística, com as crises das diversas ciências humanas 

e com os novos triunfos da história das mentalidades, consistiu em 

descompactar as formações discursivas, em concebê-las não no seu 

fechamento, mas na sua divisão, na sua abertura, no seu dentro-fora, nas suas 

fronteiras-bordas, re-introduzindo o indeterminado, a inconsistência, a 

contradição e o heterogêneo (Robin, 1986, p. 121). 

 

Ao descompactuarmos as formações discursivas dos enunciados, percebemos que o 

discurso constrange consideravelmente sua forma, por movimento de linguagem de exclusão, 

de divisão, de confusão entre sexo e gênero. O enunciado 1 apresenta o constrangimento pela 

sua forma de divisão: E1 - “Capa de Dicesar para 'G' terá ele como Dimmy e Dicesar ao lado 

de gêmeos nus”, há a divisão de terá ele como Dimmy e Dicesar ao lado de gêmeos nus. 

Essas formas discursivas se inscrevem nas formas do enunciado, nas suas possibilidades da 

memória de Dimmy e Dicesar ao lado de gêmeos nus. O que se tem na imagem é Dimmy 

entre gêmeos semi-nus e Dimmy e Dicesar abaixo de Dimmy e de gêmeos semi-nus. De outro 

modo enunciativo, a FD constitui os efeitos imaginários próprios do discurso de sujeito 



            Universidade Federal do Rio de Janeiro 

            Faculdade de Letras 

            Programa de Pós-Graduação em Linguística  
 

90 

dividido (Dimmy e Dicesar). Assim, nomeamos a formação discursiva de sujeito dividido 

(FDSD). 

Os E4 e E6 materializam remissões de discursos de nudez masculina, de outro modo 

daquele de sujeito dividido. Assim, E4 - “Dicesar divulga capa de seu ensaio nu no twitter” e 

E6 - “Capa da edição de maio da G Magazine, Dicesar não fará ensaio nu, mas será o novo 

colunista da publicação” materializam a formação discursiva de nudez masculina (FDNM) 

pela expressão ‘ensaio nu’.    

Já em E2 - “Dicesar divulga capa de seu ensaio para a revista 'G Magazine' e seu novo 

visual”, E3 - “Dicesar nos bastidores do ensaio que é capa da próxima edição da G Magazine” 

e E5 - “Ex-BBB Dicesar divulga capa de seu ensaio para a 'G Magazine' no twitter”, a 

materialidade discursiva é pela formação discursiva da imagem cosmética (FDIC). Esses 

enunciados com expressões como ‘seu ensaio’ e ‘seu novo visual’ têm como referência a capa, 

portanto, a imagem de fotografia digital, que nomeamos como imagem cosmética, tendo esse 

funcionamento pela cosmetologia, assim como pelo funcionamento de alegoria das cores e 

vestuários dos sujeitos fotografados. 

No próximo capítulo, a seguir, será definido o processamento de textos híbridos, para a 

realização de estudo experimental acerca da leitura de imagem. 
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4. Análise do Discurso, Informática e Processamento de Textos Híbridos:  

estudo experimental  

 

 Sobre a informática, inicialmente, Michel Pêcheux (“Informatique et sciences 

humaines”, Actes du Congrès International, Liège, LASLA, 1981) já apresenta considerações. 

Em outro texto, M. Pêcheux com Jean-Marie Marandin (“Informatique et analyse de 

discours”, Buscila (Paris), n. 1, 1984, pp. 64-65) anunciaram relações possíveis de diálogos.   

 Pêcheux; Marandin ([1984] 2011, p. 111-115) asseguraram que “A referência à 

informática em Análise do discurso não é nem recente nem o resultado de um efeito de moda. 

Podem-se citar os programas AAD59 (M. Pêcheux) e 3AD75 (Del Vigna), entre outros”. Essa 

referência à informática corresponde a escolhas: (1) uma escolha de política científica; e (2) 

uma escolha de política metodológica. Dessa relação, surge a compreensão de leitura e do 

tratamento metodológico ao material selecionado de trabalho.  

 
Quanto aos “utilizadores” da Análise de discurso (historiador, 

sociólogo...), a AD renunciou a lhes fornecer “ferramentas” de descrição, até 

mesmo de leitura: não há “leitura pronta e acabada” do tratamento textual. 

As questões e as interpretações de um leitor não são suscetíveis de cálculo. 

Os procedimentos informatizados visam antes a intervir de maneira regulada 

sobre o gesto espontâneo ou culto de leitura. Propondo ao olhar leitor 

recortes heterogêneos do texto a ler, atraindo-o sobre linhas de leitura 

emaranhadas, constrangendo-o a considerar os níveis opacos à ação de um 

sujeito (sintaxe, léxico, enunciado), uma Análise de discurso pode mudar a 

natureza do gesto de leitura: não mais um gesto globalizante no qual a 

interpretação se confunde com o reconhecimento, mas vários gestos nos 

quais a interpretação se efetua na tensão. Não se trata de leitura plural na 

qual um sujeito joga, multiplicando os pontos de vista possíveis para nela 

melhor reconhecer-se, mas de uma leitura na qual o sujeito é, ao mesmo 

tempo, despossuído e responsável pelo sentido que ele lê. (Pêcheux; 

Marandin, [1984] 2011, p. 112). 

   

Conforme Pêcheux e Marandin (1984), alguns pontos são relevantes na relação AD e 

informática. Vejamos três, especialmente: 
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(1) Prática de informação x procedimentos de descrição x 

objetos descritivos:  
 

“A prática de informação exige dos analistas de discurso uma 

construção explícita de seus procedimentos de descrição, o que é a 

pedra de toque da consistência de seus objetos teóricos. Ela permite, 

por outro lado, a apreensão de corpora variados de grande 

dimensão, o que é a pedra de toque da validade de seus objetos 

descritivos”. (Pêcheux; Marandin, [1984] 2011, p. 111-115). 

 

(2) Ferramentas de descrição e de leitura:  

 
“As questões e as interpretações de um leitor não são suscetíveis de 

cálculo. Os procedimentos informatizados visam antes a intervir de 

maneira regulada sobre o gesto espontâneo ou culto de leitura. 

Propondo ao olhar leitor recortes heterogêneos do texto a ler, 

atraindo-o sobre linhas de leitura emaranhadas, constrangendo-o a 

considerar os níveis opacos à ação de um sujeito (sintaxe, léxico, 

enunciado), uma Análise de discurso pode mudar a natureza do 

gesto de leitura: não mais um gesto globalizante no qual a 

interpretação se confunde com o reconhecimento, mas vários gestos 

nos quais a interpretação se efetua na tensão. Não se trata de 

leitura plural na qual um sujeito joga, multiplicando os pontos de 

vista possíveis para nela melhor reconhecer-se, mas de uma leitura 

na qual o sujeito é, ao mesmo tempo, despossuído e responsável 

pelo sentido que ele lê”. (Pêcheux; Marandin, [1984] 2011, p. 111-

115. Grifos meus). 
 

(3) Descrição (eixos paradigmático e sintático):  
 

“Os algoritmos paradigmáticos, que exploram a dimensão do 

enunciado (no sentido de Foucault) estão na entrada lexical ou 

sintática: eles retomam, para avaliá-los, um certo número de 

problemas ou de hipóteses tradicionais da AD (construção dos 

objetos de discurso, pesquisa das zonas de instabilidade...). Os 

algoritmos sintagmáticos exploram a dimensão do intradiscurso 

(dinamismo lexical, recortes das sequências, efeito de 

sequencialidade sobre os objetos discursivos). Esses algoritmos 

devem fornecer o quadro de um estudo da enunciação entendida 

como sistema de lugares para sujeitos”. (Pêcheux; Marandin, 

[1984] 2011, p. 111-115. Grifos meus). 
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A relação de descrição e de leitura, assim sendo, estabelece a compreensão de que a 

leitura não é suscetível de cálculo. Trata-se de leitura como gesto. Até mesmo “os 

procedimentos informatizados visam antes a intervir de maneira regulada sobre o gesto 

espontâneo ou culto de leitura”. Estabelece que seja preciso “considerar os níveis opacos à 

ação de um sujeito (sintaxe, léxico, enunciado)” na leitura. Com isso, uma Análise de discurso 

pode mudar a natureza do gesto de leitura. A AD, portanto, compreende que nos vários gestos 

(...) a interpretação se efetua na tensão e o sujeito é, ao mesmo tempo, despossuído e 

responsável pelo sentido que ele lê.  

A seguir, exemplificamos a relação AD e Linguística Experimental por meio de um 

experimento sobre “Leitura de imagem por rastreamento ocular (eye tracking)”.  

 

4.1 Aspectos do Estudo Experimental: o rastreamento ocular  

  

Com o objetivo de contribuir para a compreensão dos processos envolvidos na 

visualização de imagens, solicitou-se a colaboração dos participantes para a tarefa de 

visualizar uma imagem e responder uma pergunta, na tela de um computador, enquanto o 

rastreador ocular registrou seus tempos e padrões de fixação. 

 Os participantes serão testados individualmente na sala do LAPEX (Laboratório de 

Psicolinguística Experimental) da UFRJ, na qual o aparato se encontra instalado. 

Inicialmente, o experimentador orientará cada participante, esclarecendo que a tarefa consiste 

na visualização de duas telas, a primeira das quais permanecerá por 5 segundos no monitor, 

enquanto que a segunda permanecerá por dez segundos. Solicita-se que o participante observe 

atentamente a imagem na primeira tela, de modo que, na segunda tela, assinale SIM ou NÃO 

na correspondência do enunciado à imagem. Em seguida, por uma tela com a palavra FIM, 

aciona o encerramento do experimento, 

 O sujeito é acomodado na estrutura do rastreador, ajustando-se o aparato de acordo 

com a sua altura e características físicas. Nesse momento, faz-se o ajuste denominado de 

“threshold”, utilizando-se o monitor de controle, enquanto o sujeito visualiza um ponto fixo 
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na tela do seu monitor, garante que o foco da micro-câmera tenha capturado a pupila do 

sujeito. Ao final desta etapa, solicita-se ao participante que fixe seu olhar nos quatro cantos da 

tela do seu monitor, alternadamente, observando-se que, no monitor de controle, a sua pupila 

continua envolta pelo círculo amarelo, indicando sua captura. 

 Diante disso, é iniciado o processo conhecido como calibração, durante o qual o 

programa do rastreador ajusta às características de movimentação ocular de cada sujeito. A 

calibração consiste na observação de pontos que surgem aleatoriamente em diferentes regiões 

da tela e devem ser fixados pelo sujeito até que desapareçam. Imediatamente após o 

desaparecimento de um ponto, outro ponto surge na tela, devendo ser imediatamente 

observado pelo sujeito que deve, novamente, manter seu olhar fixo até que o ponto 

desapareça. Após a calibração, o experimentador indica que o experimento irá, de fato, 

começar. Após a apresentação das duas telas experimentais (5 segundos para a primeira tela e 

10 segundos para a segunda tela), uma tela com a palavra FIM era apresentada, devendo, 

então o sujeito se afastar do equipamento e redigir o parágrafo de reportagem do conteúdo da 

imagem, conforme a instrução prévia. De modo geral, a duração total de cada sessão será de 

aproximadamente 10 a 15 minutos. 

Vejamos um experimento resultado de participação de um participante, 20 anos, 

estudante do 3º período de Letras, ano letivo de 2017. Na legenda das figuras, encontram-se 

os indicativos de instruções, as etapas do experimento e o número do slide, sequência que era 

visualizada na tela pelo participante.    

A figura 3 trata de Gaze Plot das instruções (slide 1 do experimento) e a figura 5, de 

Gaze Plot da imagem (slide 2 do experimento). A figura 4 trata-se de Heat Map das instruções 

(slide 1 do experimento) e a figura 6, de Heat Map da imagem (slide 2 do experimento). A 

figura 7 trata-se de Áreas de interesse da imagem (procedimento para análise do experimento) 

e a figura 8, de Áreas de interesse da resposta (procedimento para análise do experimento). A 

figura 9 trata de Gaze Plot da pergunta (slide 3 do experimento). Por fim, a figura 10 trata de 

Heat Map da pergunta (slide 3 do experimento). 
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FIGURA 3: Gaze Plot das instruções (slide 1 do experimento) 

 

 
FIGURA 4: Heat Map das instruções (slide 1 do experimento) 
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FIGURA 5: Gaze Plot da imagem (slide 2 do experimento) 

 

 
FIGURA 6: Heat Map da imagem (slide 2 do experimento) 
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FIGURA 7: Áreas de interesse da imagem (procedimento para análise do experimento) 

 

 
FIGURA 8: Áreas de interesse da resposta (procedimento para análise do experimento) 
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FIGURA 9: Gaze Plot da pergunta (slide 3 do experimento) 

 

 
FIGURA 10: Heat Map da pergunta (slide 3 do experimento) 
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A imagem oferecida pelo software acoplado ao eye tracker utilizada pode ser 

visualizada em mapas de calor (heat maps) que retratam, em uma escala de cor, dos tons 

esverdeados, passando pelo amarelo e pelos tons alaranjados, até chegar ao vermelho, a 

duração da fixação (primeira fixação e fixação total) e o número de movimentos sacádicos 

sobre as Áreas de Interesse assinaladas nos estímulos, dos menores aos maiores valores 

atribuídos a essa imagem pelas operações de quantificação geradas pelo sistema. Com esse 

recurso, pode-se ver ilustrada, no Mapa de Calor (heat map) 3, 5 e 9, a seguir, a convergência 

entre os índices de “calor” na primeira passagem do olhar (first-pass).  

No mesmo Mapa de Calor (heat map) 3, 5 e 9, nota-se a mancha avermelhada sobre a 

região, que reflete a média da Duração da Primeira Fixação (FFD), em nítido contraste com a 

mancha esverdeada, que recebeu FFD média significativamente inferior. 

Rastrearam-se as fixações oculares dos sujeitos, cuja tarefa consistia na leitura 

automonitorada de imagem que aparecia em um único slide, na segunda tela, apresentando-se, 

na tela subsequente, uma questão interpretativa com duas opções de resposta, devendo-se 

responder fixando-se o olhar em uma delas. As variáveis dependentes foram estabelecidas 

como: (i) os tempos totais de fixação nas regiões de interesse, (ii) a fixação ocular em uma 

região, e (iii) os tempos totais de fixação nas alternativas de resposta à questão interpretativa 

final. 

O experimento foi aplicado, usando-se equipamento TOBII TX300, binocular, 

integrado a monitor de 23”, em uma sala de laboratório experimental. Inicialmente, explicava-

se a tarefa ao participante, solicitando-se que lesse uma imagem rapidamente, 

automonitorando a sua passagem através da barra de espaço, no teclado do computador. Ao 

pressionar a barra de espaço, uma pergunta interpretativa, com duas opções de resposta, era 

chamada à tela, devendo o participante respondê-la, fixando o olhar por alguns segundos na 

opção que achasse correta. Como o sistema TOBII TX300 realiza correções de pequenos 

movimentos de cabeça, não se utilizou qualquer aparato de fixação da cabeça (nasal clip e/ou 

chin rest), o que permite maior naturalidade na leitura.  
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Procedia-se, em seguida, à calibração de cada sujeito, que era sentado à distância de 

60 a 65 cm da tela, devendo fixar o olhar e acompanhar o aparecimento e a movimentação de 

12 pontos representados por círculos verdes. A calibração era repetida, caso não se obtivessem 

os parâmetros aceitáveis, conforme indicado pelo programa. Após a fase da calibração, o 

sujeito era exposto a três slides (instruções, imagem e pergunta), sendo apenas em um slide a 

presença da imagem, que se tratou de uma fotografia digital, capa de revista publicitária, 

sendo observado pelo experimentador, que não podia lhe indicar ajustes em relação à tarefa. 

Em seguida, o experimentador se retirava da sala, deixando cada sujeito completar o 

experimento, que tinha duração média de 5 minutos. 
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CAPÍTULO 5 

A POLISSEMIA DO OLHAR 
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5 “Ectoplasmo” interdisciplinar – a relação teórica e a experimentação 

 

A seguir, tratamos a relação teórica da Linguística Cognitiva e da Análise do 

Discurso de linha francesa com a Linguística Experimental por meio de um experimento 

inédito sobre “Leitura de imagem por rastreamento ocular (eyetracking22)”. Com isso, 

destacamos a leitura de multimodalidade sincrética como objeto de estudo, especificamente a 

polissemia como fenômeno semântico de percepção visual em situação de leitura de 

fotografia digital de revista publicitária brasileira, cujos movimentos oculares realizados 

construíram percursos de leitura, com efeitos de (des)ordem da imagem e sentidos do olhar. 

Esses sentidos do olhar serão analisados como gestos de leitura (cf. Pêcheux; Marandin 

[1984] 2011, p. 111-115). 

O que veremos são dados de pesquisa da média de um experimento resultante da 

participação de 24 jovens universitários, de uma instituição pública de ensino superior, e 

resultados individuais (gaze plot, heat map e pairwise comparisons) de participante, de 20 

anos, estudante do 3º período de Letras, no ano letivo de 2017. A colaboração dos 

participantes foi para a tarefa de visualizar uma imagem e responder uma pergunta, na tela de 

um computador, enquanto o rastreador ocular registrava seus tempos e padrões de fixação.  

 Com o objetivo geral de contribuir para a compreensão do processo semântico de 

polissemia envolvido na visualização de imagens, os objetivos específicos são: (a) distinguir 

a leitura das áreas de interesse em termos de suas propriedades conceptuais específicas, (b) 

investigar a distinção de leitura entre áreas comuns (“cueca”, “rosto”, “pernas”, etc.) e áreas 

particulares (“cueca do modelo direito”, “cueca do modelo esquerdo”, “rosto da drag queen”, 

etc.), (c) analisar a leitura dos movimentos oculares de um participante, por meio dos 

resultados de gaze plot e heat map (TFD: total fixation duration – duração total de fixação 

                                                 
22 Para mais informações, ver França, Ferrari, Maia (2016), especialmente o capítulo sobre “Métodos 

de investigação linguística”, a parte de rastreamento ocular (eye tracking), na página 76. Ver também 

Maia (2008). 
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em cada área de interesse) do experimento de rastreamento ocular, e, por fim, (d) identificar 

valores de ‘p’ confiáveis do grupo homens heterossexuais por meio de pairwise comparisons.  

A justificativa de escolha de tais dados de grupo específico se baseia pela média de 

resposta “sim”, em relação à pergunta “Há nudez na imagem?” (que se encontrava no último 

slide do experimento), se apresentar diferente das respostas “não” dos demais cinco grupos 

participantes (homens homossexuais, homens bissexuais, mulheres homossexuais, mulheres 

bissexuais, mulheres heterossexuais). Também pelo heat map e valor de ‘p’ desse grupo 

homens heterossexuais indicar pairwise comparisons, em relação às áreas de interesse: cueca 

do modelo direito, rosto-peruca-busto da drag queen, rosto do Dicesar, sandália da drag 

queen, rosto do modelo direito.  

A proposta de análise compartilha conhecimentos da Linguística Cognitiva e da 

Análise do Discurso de linha francesa, ao adotar para análise as dimensões das várias facetas 

do construal (construção do significado) e a relação semântico-discursiva em percepção 

visual de leitura de fotografia digital de capa publicitária, em edição de maio de 2010 de uma 

revista de erotismo.  

 Com algumas tradições científicas, compartilharemos discussões teóricas prováveis 

hoje no campo discursivo. Escolhemos para embasamento científico compartilhamentos como 

interfaces mencionadas por Michel Pêcheux (em seu texto de 1984, publicação póstuma), 

ainda carentes de desenvolvimentos teórico-metodológicos. O desafio é trabalhar 

investigativamente com duas teorias (ou mais) em modo de interfaces, por meio de diálogos, 

revisitações, duelos, até mesmo com pontos de recusas, a fim de obter resultados para a leitura 

e a interpretação da materialidade sincrética de textos modais. 

Esclarecemos que esses “compartilhamentos” mencionados pelo autor são pensados 

em relação aos funcionamentos sintáticos no “real da língua” (Pêcheux, 1983a), que não 

estão estritamente limitados na frase, mas que estão em relação aos fenômenos interfrásticos 

(e por essa via às marcas linguísticas da enunciação e do registro dito pragmático), 

entendidos como pertencentes ao intradiscurso (conceito que compreende uma linguística 
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das sequências discursivas) e ao interdiscurso (conceito que compreende uma semântica das 

sequências discursivas, ou uma intersecção de atravessamentos dessas sequências 

discursivas).  

No mesmo texto referido sobre a escolha do termo “compartilhamento”, Michel 

Pêcheux (1984, p. 227) pontua o comprometimento e a contradição sobre os 

compartilhamentos23: 

(1) o comprometimento com posições de trabalho frente à discursividade: caso da 

História (por exemplo: história social das mentalidades ou a arqueologia 

foucauldiana), da Sociologia (por exemplo: o simbólico nas relações sociais), da 

Filosofia (por exemplo: a filosofia da linguagem); 

(2) a contradição em abordagem sob o estatuto do sujeito no discurso, caso da 

Psicologia Cognitiva e da Psicologia Intelectiva, de encontro a Psicanálise 

(Lacaniana, por exemplo). 

Com o procedimento investigativo de interfacear (1) e (2), aqui, nesse texto, é 

desenvolvido inauguralmente o compartilhamento com a Linguística Cognitiva e a 

Análise do Discurso de linha francesa por meio de uma pesquisa experimental inédita sobre 

“Leitura de imagem” por rastreamento ocular. 

Esclarecemos ainda que a presente pesquisa potencialmente possa estar filiada às 

visões mais contemporâneas sobre interdisciplinaridade científica e sobre a questão da 

linguagem e do simbólico em psicologia (Pêcheux; Henry; Haroche; Gadet, 198224), evitando, 

com isso, a irredutibilidade de enfoques a um substrato lógico, ou cognitivo neurológico 

inato, ou adquirido, seja a um substrato lógico e cognitivo. O enfoque que considera a função 

do simbólico como inscrição de “efeito” (Nascimento, 2017) – sem jamais ser redutora dos 

fatos de linguagem – é a que nos interessa, por corroborarmos com a posição freudiana 

                                                 
23 Ver Nascimento (2015). 
24 Os autores Pêcheux; Henry; Haroche; Gadet (1982) abordam em seção 1: A psicolingüística como 

resposta à questão da linguagem em psicologia. Vale conferir o texto, que nos instiga reflexões sobre a 

Análise de discurso frente à psicologia cognitiva, à psicologia, à psicologia experimental, à 

psicolinguística, à psicanálise, à neurobiologia molecular. 
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concernente à “associação livre” como técnica analítica e com a posição lacaniana referente 

ao efeito do escrito, ao sinthoma, à pulsão25, ao desejo e sua interpretação26, mesmo quando 

métodos de experimentação sobre a sensação e a percepção sejam escolhidos para a pesquisa. 

Em se tratando de rastreamento ocular, os movimentos oculares registrados são nada 

menos que a identificação de percepções visuais, cuja extensão do percurso do olhar registra a 

polissemia dos sentidos, a pulsão e o desejo, as leituras singulares (e sinthomáticas27 – Lacan 

(1975-76). Pode ser dito, portanto, que o rastreamento ocular identifica a “trituração de 

leitura” (Pêcheux, 1980), uma vez considerados os movimentos oculares como sequências 

discursivas de trituração visual: seleção, deslocamento, rupturas, deslizamento, derrisão. Para 

Pêcheux ([1980]2016, p. 25), “recortar, extrair, deslocar, reaproximar: é nessas operações que 

se constitui esse dispositivo muito particular de leitura que se poderia designar como leitura-

trituração.”    

 

5.1 O objeto: base linguística e práticas em torno das discursividades  

 

Para Ronald Langacker (1987, 1991), gramática é aquela em que há padrões 

esquemáticos de estrutura conceptual e simbolização. Nessa concepção, podemos ver a 

multimodalidade como objeto linguístico que tem sua própria gramática – talvez uma 

gramática visual – cuja predicação é composta por elementos que ancoram o significado 

desses elementos, dependentemente de seus campos morfológicos, sintáticos e semânticos 

visuais, por exemplo. Corroborando com a GC, o significado depende do modo particular e 

singular da construção desse conteúdo.  

Ao se tratar como ferramenta a noção de construal, compreendemos, aqui, o fenômeno 

do significado naquilo que se refere à competência do leitor no que diz respeito ao tratamento 

do conteúdo e organização do material carregado de significado. Na esteira de que o 

                                                 
25 Ver Lacan, J. [1964]. Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. 
26 Ver Lacan, J. [1958-59]. Seminário, livro 6: o desejo e sua interpretação. 
27 Sinthoma – de Jacques Lacan (1975-76): aquilo inverso ao sintoma, a patologia; o singular; a 

criação. 
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significado é o resultado de conteúdo conceptual e construal, o domínio é o conteúdo da 

multimodalidade, cujo movimento ocular dado como resultado de gaze plot e heat map no 

experimento de rastreamento ocular, realizado pela pesquisa que ora apresentamos, incide na 

ativação de um conjunto de domínios cognitivos para a concentração em uma determinada 

área de interesse que maior tempo de duração de fixação revela a atenção de percepção visual, 

pelo percurso do olhar.  

Observemos o quadro a seguir para a compreensão do que acabamos de afirmar. 

 

Quadro 6: Media dos resultados do heat map de participantes homens e mulheres 
 

RESULTADOS PARTICIPANTES 

HOMENS 
Homens 

Homossexuais 

Homens 

Heterossexuais 

Homens  

Bissexuais 

 

Heat 

Map 

  
 

MULHERES 
Mulheres 

Homossexuais 

Mulheres 

Heterossexuais 

Mulheres 

Bissexuais 

 

Heat 

Map 
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Dada essa concentração sintática do olhar, singular e particular, a correspondência em 

sentidos do olhar demonstra resultados em dado trajeto semântico visivelmente marcado pela 

gaze plot – a ser vista mais a diante. Podemos dizer que a relação gaze plot e heat map 

corresponde à construção de base para o significado, vista como matriz. Essa matriz se refere 

à escolha ocular dada pelo movimento em relação ao específico ângulo, cor e forma da 

imagem. Por exemplo, o “rosto do modelo fotográfico da direita”, o “rosto do modelo 

fotográfico da esquerda” ou o “rosto da drag queen” que podem evocar os seguintes domínios 

de experiência: espaço, o conceito de rosto, o conceito mais esquemático de rosto de modelo 

fotográfico ou de rosto de drag queen, a concepção de um rosto, noções de conteúdo, 

fenótipo, etc. A lista de domínios evocados por uma imagem de rosto depende sempre do 

propósito perceptual do leitor.  

A seguir, vemos o gráfico em barras que apresenta a duração total de fixação (escala 

horizontal de 0 a 10) em cada das 10 áreas de interesse (escala vertical de 1 a 10). 

 

Gráfico 1: TFD (total fixation duration) – duração total de fixação em cada área de interesse  
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 Sobre o significado, tratamos as dimensões das várias facetas do construal de 

especificidade, focalização e proeminência (Ferrari et al., 2017, p. 1468): A especificidade 

está para o nível de precisão de uma situação, uma determinada parte do corpo humano que 

pode ser descrito como “rosto”, mas também como “olhos”, “boca”, ou “nariz”, que implica 

maior grau de especificidade. Nesse caso, o termo “rosto” é mais esquemático que “nariz”. A 

caracterização recebida de “rosto” pode ser instanciada por caracterizações mais específicas, 

cada uma delas servindo para elaborar especificações mais detalhadas (rosto → boca → boca 

do modelo fotográfico → boca do modelo fotográfico da direita). 

Já a focalização é considerada como um aspecto do construal por incluir a seleção de 

conteúdo conceptual para apresentação linguística, como figura e fundo (Ferrari et al., 2017, 

p. 1469), como são os casos da figura e fundo dos quatro rostos presentes na fotografia 

digital. Quatro rostos com diferentes figuras e formas. Daremos exemplo. Para interpretar 

uma das 10 (dez) áreas de interesse selecionadas para monitoramento e controle dos 

resultados da fotografia digital, no caso “a área de interesse rosto do modelo fotográfico”, 

acessamos o conhecimento cultural referente a esse tipo de modelo de uma revista publicitária 

de erotismo para o público LGBTQ+, sem o qual o leitor-ouvinte poderia pensar que o rosto 

do modelo seja qualquer um.  

Além da organização figura vs. fundo, a focalização recobre o domínio de uma matriz, 

cujo escopo consiste na sua cobertura daquele domínio: o termo rosto evoca certa extensão 

espacial para a especificação de sua forma característica, o fenótipo que requer o acesso 

mental a características específicas (de traços fenotípicos que perfilam graus de beleza e que 

podem acentuar expressões de simpatia e felicidade, por exemplo) para a identificação de um 

corpo modelado, ou artístico, no caso de se tratar de drag queen.  

Nesse caso, a organização de figura/fundo pode indicar o escopo, que se trata de “uma 

questão de seleção” (Ferrari et al., 2017, p. 1469). Com base no escopo máximo, “parte do 

corpo humano” seleciona um determinado conteúdo conceptual para colocar em 

proeminência (isto é, escopo imediato). Esse conteúdo selecionado “rosto do modelo 
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fotográfico da direita”, “rosto do modelo fotográfico da esquerda” ou ainda “rosto da drag 

queen” constitui uma estrutura particular denominada perfil.  

Diante disso, o conceito de polissemia se faz necessário para compreendermos o perfil, 

a área de interesse (indicada pelo heat map) e a gaze plot. O perfil escolhido e indicado pelo 

heat map em específica área de interesse realizado pelo rastreamento ocular de cada 

participante-leitor de nossa pesquisa explica como o fenômeno metafórico está relacionado a 

noções de perspectiva, tempo, espaço e movimento. Esse fenômeno envolve uma projeção 

entre apenas um domínio, diferentemente da metonímia, que envolve dois (Ferrari, 2011).  

Vejamos a confirmação de nossa hipótese - a polissemia está na ordem da imagem no 

momento de movimento ocular, de modo a indicar construção de movimento causado pelo 

resultado de gaze plot e confirmação pelo heat map –, ao analisarmos o quadro a seguir, com 

resultados individuais. Como já mencionado anteriormente, lembramos que a indicação de 

construção de movimento causado pelo resultado de gaze plot demonstra o percurso realizado 

pelo olhar à imagem, de modo que o movimento ocular seguinte indicia o novo estímulo 

resultante em percepção visual.  
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Quadro 7: Resultados individuais de gaze plot e heat map de participantes homens heterossexuais 
 

Resul- 

tados  

Participantes: Homens Heterossexuais 

E. S. M. A. M. R. N. 

 

Gaze 

Plot 

 
   

 

Heat 

Map 

    

 

 Em estudo de Ferrari (2016), a autora afirma que “o laço de polissemia capta a 

natureza das relações semânticas entre um sentido particular de uma construção e extensões 

desse sentido” (p. 106). Lembrando dos moldes propostos por Lakoff (1987), Ferrari (2016, p. 

107) aciona o ensinamento do autor de que “a extensão metafórica corresponde a ligações que 

se estabelecem por polissemia”. Na esteira dessa distinção, deslocando de construções 

linguísticas do português brasileiro para a natureza de multimodalidade da fotografia digital, 

procedemos ao tratamento de extensões metafóricas relacionadas à linguagem não-verbal de 

modo a identificar as diferenças de leitura dos participantes do experimento. Vejamos que as 

extensões metafóricas realizadas pelo percurso de E. S. se diferenciam das extensões de M. A, 

de M. e de R. N. Todos esses quatro sujeitos homens heterossexuais realizaram a extensão 
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metafórica de modo particular, assim sendo construída individualmente a polissemia do 

olhar.  

 

5.2 A polissemia do olhar: extensões metafóricas, construção de movimento causado e 

memória semântica 

 

 A polissemia do olhar nada mais é do que os sentidos que o olhar foi traçando de 

maneira a construir leituras. Cada leitura foi finalizada no momento em que o heat map do 

experimento de rastreamento ocular demonstra o TFD (total fixation duration) – duração 

total de fixação na maior área de interesse. Identificamos individualmente o heat map de cada 

leitor-participante do grupo homens heterossexuais: o leitor E. S. teve duração total de fixação 

nas seguintes áreas de interesse: enunciado Dicésar, peruca da drag queen, rosto do modelo 

esquerdo e rosto de Dicésar na televisão. Já o leitor M. A. teve duração total de fixação nas 

áreas busto da drag queen e cueca do modelo esquerdo. M. teve duração total de fixação nas 

áreas de interesse busto da drag queen, enquanto R. N. teve no enunciado Dicésar, logo da G 

Magazine, rosto da drag queen e rosto do modelo esquerdo.  

 Ao analisarmos o Quadro 7, vemos que há extensões distintas, em escala de maior a 

menor grau, ou vice-versa, de cada leitor-participante em relação a cada área de interesse. 

Essas extensões metafóricas distintas estabelecem laços de polissemia também distintos 

daqueles de Construção de Movimento Causado e Construção Dativa, pesquisados pela autora 

do estudo mencionado (Ferrari, 2016). No entanto, em casos de materialidade do não-verbal, a 

hipótese de que a construção de movimento causado possa ser identificada em movimentos 

oculares é verdadeira, pela justificativa de que possamos (conforme o objetivo específico d, 

desta pesquisa) identificar valores de ‘p’ confiáveis do grupo homens heterossexuais por meio 

de pairwise comparisons28, resultado do experimento de rastreamento ocular (eyetracking). 

 Para isso, veremos o Quadro 8.  

                                                 
28 Para mais informações, ver França, Ferrari, Maia (2016) e Maia (2008). 
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Quadro 8: Resultados individuais de gaze plot, heat map e pairwise comparisons de participante 

homem heterossexual, identificado como M. A. 

 

HOMEM-HETEROSSEXUAL 

Resul-

tados 

 

Gaze plot 

 

Heat map 

 

M. A.  

 

 

Pairwise comparisons 

[CuecaMD_H-Het]vs[RostoPerucaBustoDrag_H-Het] t(6)=2,47  p< 0,0482 

[CuecaMD_H-Het]vs[RostoDicesar_H-Het] t(6)=2,82  p< 0,0305 

[RostoPerucaBustoDrag_H-Het]vs[SandáliaDrag_H-Het] t(6)=2,79  p< 0,0318 

[RostoMD_H-Het]vs[RostoDicesar_H-Het] t(6)=2,57  p< 0,0426 

[RostoDicesar_H-Het]vs[SandáliaDrag_H-Het] t(6)=3,23  p< 0,0178 

  

 O contexto desse quadro é a radiografia – obtida pelos procedimentos gaze plot e heat 

map da metodologia eye tracking – de multimodalidade sincrética da fotografia digital, objeto 

eleito de investigação, aqui. A construção de movimento causado é em relação ao que 

Sweetser (2013) aborda como representação do ponto de vista, em sua relação com a 
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criatividade envolvida nos diferentes recursos multimodais. Também é com relação à 

afirmação de Pêcheux ([1983c]1999, p. 51) de que “Na transparência de sua compreensão, a 

imagem mostraria como ela se lê, quer dizer, como ela funciona enquanto diagrama, esquema 

ou trajeto enumerativo”.  

 Essa construção de movimento causado29 é o funcionamento da linguagem na 

fotografia digital, por exemplo. “(...) tem todos os recursos de um corpo inerentemente 

perspectivado no espaço, para representar os fenômenos do ponto de vista” (Sweetser, 2013, 

p. 250 – tradução livre). É exatamente o ponto de vista representado nos recursos da 

linguagem, combinando as áreas de interesse de formas linguísticas (casos, por exemplo, do 

logo da G Magazine e o enunciado: Dicésar por Dimmy Kieer ao lado de seus big brothers 

gêmeos), com as áreas de interesse de formas visuais e gestuais linguísticas (casos, por 

exemplo, da peruca da drag queen, do rosto do modelo esquerdo, do rosto do modelo direito, 

do rosto de Dicésar na televisão, do rosto da drag queen, assim como das áreas busto da drag 

queen, cueca do modelo esquerdo, cueca do modelo direito, peitorais dos modelos, etc. Essas 

áreas representativas de ângulos, cores e formas não-verbais são policromias (Souza, 2000; 

2001; 2011; 2013a; 2013b; 2018) que marcam a incorporação ou combinação de pontos de 

vista (Sweetser, 2013). Assim, gestos – de sorrisos, simpatia e felicidade, por exemplos, 

marcados no rosto do modelo esquerdo, talvez aí reside a justificativa de ter sido o modelo a 

                                                 
29 Usamos essa expressão com deslocamento dos estudos linguísticos, no que se refere aos estudos da 

gramática das construções e até mesmo os da Linguística Cognitiva, da Gramática cognitiva, por 

exemplo. No caso de ocorrências verbais, temos: A faz com que B se torne/faça/desloque C (SUJ-V-

OD-PRED) [O Pedro faz Felipe se tornar mais duvidoso. / O Pedro faz Felipe deslocar a mesa.], 

esquema da “alteração causada” ou “resultativo”, entendido por extensão metafórica 

da construção do “movimento causado”. No caso da materialidade não verbal, uma área de interesse 

recebe atração de outra, possibilitando um percurso de construção por numerosos movimentos 

oculares, sempre dependentemente de uma área de interesse causar o movimento ocular. Com isso, o 

movimento subsequente é o movimento causado. Consequentemente, a sequência numérica de 

movimentos oculares forma a direcionalidade. Essa direcionalidade do olhar é singular a cada leitor. 

Desse modo, o olhar tem lugares de interesse e não apenas um lugar do olhar. No caso da imagem do 

experimento, o sujeito M. A. iniciou no cotovelo da drag queen e o ombro dela foi a causa do segundo 

movimento ocular, fato que se materializou como o ombro ser o movimento causado para o 

deslocamento do olhar ao cotovelo da drag queen.     
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receber mais heat map – e formas verbais – logo G Magazine e enunciado Dicésar por 

Dimmy Kieer...  – se integram em linguagem verbal e gestual, cuja a construção de 

movimento causado seja o trânsito de uma área de interesse do não-verbal com uma área 

verbal.  

 A construção de movimento causado é aquilo apontado como movimento em 

sequência numérica pela gaze plot – isto é: o movimento ocular 2 ser resultado do 

deslocamento de 1 para 2, assim por diante, tecendo uma trama numérica que representa o 

trajeto de construção dos sentidos, de modo a possibilitar consequentemente a existência da 

polissemia e, diante disso, registrar o percurso de extensões metafóricas. Essas extensões 

metafóricas resultam e dependem da construção de movimento causado.  

 Pelos resultados individuais de gaze plot do sujeito leitor M. A., as extensões 

metafóricas de percurso do olhar de (1) a (31) movimentos oculares resultaram e dependeram 

da construção de movimento causado da partida inicial (1) cotovelo da drag queen, para (2) 

ombro da drag queen e peitoral do modelo esquerdo, depois (3) barriga do modelo esquerdo, 

(4) cueca, especificamente região genitália do modelo esquerdo, (5) voltando para a drag 

queen, área da collant, altura da barriga, (5-9) ficando na área da collant, da barriga em 

direção ao peitoral da drag queen, (11) indo ao pescoço do Dicésar na área da televisão, (13) 

avançando para as pernas da drag queen, (14) deslocando-se para a cueca do modelo 

esquerdo, altura de divisa entre a cueca e as suas pernas, movimentando-se de (14) para (15-

17) o peitoral do modelo esquerdo, voltando novamente para (18) a cueca do modelo 

esquerdo, direção entre a divisa da cueca e as suas pernas para o elástico da cueca, onde se 

localiza a marca Mash. De (22), transita entre a área do collant, (26) a peruca e (27) o busto 

da drag queen, deslocando-se para (28-29) pescoço e mandíbula do Dicésar na área da 

televisão, finalizando os movimentos oculares na área do collant da drag queen, 

especificamente na região de divisa entre a genitália e as suas pernas, chegando finalmente 

(31) no modelo direito, na cueca, cuja mão da drag está sobrepondo a região genitália. 
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 Vejamos que as extensões metafóricas de percurso do olhar de (1) a (31) movimentos 

oculares, cujos resultados inscrevem a construção de movimento causado com a partida 

inicial (1) cotovelo da drag queen, aparentemente apresenta “universo discursivo logicamente 

estável” de onde se compreende uma sequência, desde o instante da partida inicial até o 

último movimento (Pêcheux, [1980]2016, p. 144). Por essa aparência perigosa, a garantia é a 

de uma “literalidade da sequência” (a série de suas marcas) (Pêcheux, [1980]2016, p. 144). 

Na satisfação dessa aparência, tudo está logicamente estável por compreensão fácil da série 

lógico-matemática, cuja situação dos movimentos é operatória. 

 Para o autor: 

 

Essa regularização discursiva, que tende assim a formar a lei da série do 

legível, é sempre suscetível de ruir sob o peso do acontecimento discursivo 

novo, que vem perturbar a memória: a memória tende a absorver o 

acontecimento, como uma série matemática prolonga-se conjeturando o 

termo seguinte em vista do começo da série, mas o acontecimento 

discursivo, provocando interrupção, pode desmanchar essa “regularização” e 

produzir retrospectivamente uma outra série sob a primeira, desmascarar o 

aparecimento de uma nova série que não estava constituída enquanto tal e 

que é assim o produto do acontecimento; o acontecimento, no caso, desloca 

e desregula os implícitos associados aos sistema de regularização anterior” 

(Pêcheux, [1983c]1999, p. 52). 

 

Deixada de lado a “lógica associada ao sujeito” (Pêcheux, [1980]2016, p. 145), o 

“universo discursivo logicamente estável” e a “literalidade da sequência” (Pêcheux, 

[1980]2016, p. 144), estamos na defesa de que a construção de uma memória semântica 

(Pêcheux, [1980]2016, p. 141) é construída e ativada pela circulação metafórica possível 

frente ao percurso do olhar, trajeto feito não pela lógica-matemática, nem mesmo por um 

“universo discursivo logicamente estável”, mas pela situação em que se tem a ruptura da 

“literalidade da sequência” como acontecimento discursivo, uma vez reconhecida a 

dissimetria e a pluralidade de direções do olhar de cada sujeito participante da leitura de 

imagem, que “desregula os implícitos associados aos sistema de regularização anterior” 

(Pêcheux, [1983c]1999, p. 52). 
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 É exatamente a dissimetria e a pluralidade de direções do olhar que asseguram a 

afirmativa de que, por um lado, a aparência do “universo discursivo logicamente estável” de 

onde se compreende a sequência (no caso, desde o instante da partida inicial (1) cotovelo da 

drag queen, até o último movimento (31) a cueca do modelo direito, cuja mão da drag está 

sobrepondo a região genitália), nos dados de experimentação do sujeito M. A., e, por outro 

lado, “os espaços discursivos não estabilizados logicamente”, o movimento (31) que destaca o 

mapa de calor (heat map) no espaço da cueca do modelo direito, cujo espaço inscreve a 

polissemia do olhar pela mão da drag sobrepor a região genitália, espaço polítco e estético de 

uma memória semântica. Essa compreensão com base na ancoragem da estabilidade e da não 

estabilidade “reside de fato na existência de um corpo sócio-histórico de traços discursivos 

que constitui o espaço de memória da sequência” (Pêcheux, [1980]2016, p. 145).   

 A mão da drag sobrepondo a região genitália do modelo direito (sujeito à direita de 

Dimmy Kieer) é o espaço político e estético do não-dito que caracteriza o “corpo de traços 

como materialidade discursiva”. Esse corpo de traços vivifica a memória semântica pelo 

funcionamento do interdiscurso. Para o analista de discurso,  

 

O termo interdiscurso caracteriza esse corpo de traços como materialidade 

discursiva, exterior e anterior à existência de uma sequência dada, na medida 

em que esta materialidade intervém para constituir tal sequência. O não-dito 

da sequência não é, assim, reconstruído sobre a base de operações lógicas 

internas, ele remete aqui a um já-dito, ao dito em outro lugar. (Pêcheux, 

[1980]2016, p. 145-6). 

   

 O que está sematicamente pluralizado são os sentidos da maior concentração do olhar 

do sujeito heterossexual M. A. na região genitália do modelo direito. Essa região é o já-dito, 

dito pelo lugar da memória semântica quando ela implode a estabilidade lógica do universo 

discursivo dessa heterossexualidade. Diante disso, a produção, a percepção e a compreensão 

de sequências visuais apresentam separação constitutiva entre o “universo discursivo 

logicamente estável” da heteronormatividade e o universo discursivo não logicamente estável 

de um sujeito declarante de heterossexualidade.  



            Universidade Federal do Rio de Janeiro 

            Faculdade de Letras 

            Programa de Pós-Graduação em Linguística  
 

119 

 Em um universo “logicamente estável” da heterossexualidade, o sujeito M. A. 

apresentaria, provavelmente, duração total de fixação na área busto da drag queen, cujo único 

sujeito era que se apresentava como mulher. O collant demonstrava certo acento na região do 

busto. Efeito de seios vantajados.  Já a cueca do modelo direito apresenta outro acento. A 

duração total de fixação também nessa área pelo sujeito M. A. “desestabiliza logicamente” a 

heterrosexualidade e coloca a posição sujeito em outra ordem da imagem que 

consequentemente resulta em sentidos do olhar. Da tensão entre ordem e desordem, outra 

ordem opera seu funcionamento. Essa nova ordem desordena a ordem anterior. Disso: 

sentidos do olhar.  

 Além dessa leitura em que nos apresenta a desestabilidade da identificação sexista no 

ato de preenchimento do formulário de “ciência de participação no experimento de leitura de 

imagem”, por um lado, e a afirmação de nudez na imagem de capa da revista G Magazine, por 

outro lado, indicia que a leitura aparentemente de nudez teve sua linguagem em 

funcionamento pela normatividade de específico grupo sexista. Essa afirmação indica que os 

quatro leitores declaram a desregulação do corpo masculino e a indisciplina desse corpo na 

história da heteronormatividade. Ou seja, a indisciplina e a desregulação pela aparência 

masculina apenas de lingerie acentuam efeitos de sentidos não prototípicos do império do 

macho, por exemplo. O universo discursivo logicamente estável do machismo está desfeito na 

imagem pela falta de disciplina e regulação do corpo do macho em publicidade de fotografia 

digital. O machismo afirma a nudez masculina em publicidade LGBTQ+. Eis a leitura de seus 

efeitos políticos! 

 Essas assertivas se sustentam por estarem “intrinsecamente ligadas à análise de 

discurso enquanto prática que se define especificamente em torno das discursividades” 

(Pêcheux, [1980]2016, p. 145). Ainda conforme o autor:   

 

Os que praticam a análise de discurso concordam, geralmente, sobre a 

necessidade de distinguir, de um lado, os universos discursivos logicamente 

estabilizados (cf. discurso das ciências da natureza, das tecnologias; ver os 
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sistemas admministrativos) e, por outro lado, os espaços discursivos não 

estabilizados logicamente (destacando-se os espaços do filosófico, do sócio-

histórico, do político, do estético e dos múltiplos registros do cotidiano) 

(Pêcheux ([1980]2016, p. 143). 

 

 Consideremos ainda os universos discursivos logicamente estabilizados – isto é: os 

dados acima do Quadro 8, referentes à gaze plot de leitura de imagem desse leitor-

participante identificado como homem heterossexual M. A. Selecionamos cinco comparações 

confiáveis, para a psicolinguística, por exemplo, conforme o último objetivo específico dessa 

pesquisa experimental: (d) identificar valores de ‘p’ confiáveis do grupo homens 

heterossexuais por meio de pairwise comparisons. Os dados são:  

 

(1) [CuecaMD_H-Het]vs[RostoPerucaBustoDrag_H-Het] t(6)=2,47  p< 0,0482 

(2) [CuecaMD_H-Het]vs[RostoDicesar_H-Het] t(6)=2,82  p< 0,0305 

(3) [RostoPerucaBustoDrag_H-Het]vs[SandáliaDrag_H-Het] t(6)=2,79  p< 0,0318 

(4) [RostoMD_H-Het]vs[RostoDicesar_H-Het] t(6)=2,57  p< 0,0426 

(5) [RostoDicesar_H-Het]vs[SandáliaDrag_H-Het] t(6)=3,23  p< 0,0178 

 

Vejamos que os dados desse grupo de homens com valores de ‘p’ confiáveisde 

comparação (conforme a literatura de rastreamento ocular, dados com valores < 0,05) são: em 

(1) cueca do modelo direito vs. rosto-peruca-busto da drag queen (p< 0,0482); em (2) cueca 

do modelo direito vs. rosto do Dicésar (p< 0,0305); em (3) rosto-peruca-busto da drag queen 

vs. sandália da drag queen (p< 0,0318); em (4) rosto do modelo direito vs. rosto do Dicésar 

(p< 0,0426); e em (5) rosto do Dicésar vs. sandália da drag queen (p< 0,0178). 

Como “poderíamos inicialmente pensar que o corpo único é uma limitação em 

representar múltiplos corpos – ou pelo menos, poderíamos pensar que seria confuso para os 

destinatários descompactar as misturas (...)” (Sweetser, 2013, p. 250 – tradução livre), leitores 

“desempacotam” essas misturas de forma suave e confortável, construindo os múltiplos 
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pontos de vista em relação uns aos outros (Sweetser, 2013), em relação a uma área de 

interesse a outra, como vemos nos dados de (1) a (5).  

Tanto ao observarmos o Quadro 7: Resultados individuais de gaze plot e heat map de 

participantes homens heterossexuais, quanto ao observarmos o Quadro 8: Resultados 

individuais de gaze plot, heat map e pairwise comparisons de participante homem 

heterossexual, identificado como M. A., os dados (1) modelo direito vs. drag queen; (2) 

modelo direito vs. Dicésar; (3) drag queen vs. drag queen; (4) modelo direito vs. Dicésar; e 

(5) Dicésar vs. drag queen representam os domínios cognitivos, respectivamente, em (1) 

cueca vs. rosto-peruca-busto; em (2) cueca vs. rosto; em (3) rosto-peruca-busto vs. sandália; 

em (4) rosto vs. rosto; e em (5) rosto vs. sandália. 

Essa lista de domínios específicos evocados de (1) a (5) por imagens de cueca, rosto-

peruca-busto, rosto, sandália dependeram do propósito perceptual dos leitores desse grupo. 

No caso de M. A., os domínios cueca do modelo direito, busto da drag queen e rosto do 

Dicésar na televisão foram o conteúdo da multimodalidade, cujo o movimento ocular dado 

como resultado de heat map no experimento de rastreamento ocular incidiu na ativação desses 

três conjuntos de domínios cognitivos. A concentração nas três determinadas áreas de 

interesse, que apresentaram maior tempo de duração de fixação, revela a atenção de percepção 

visual desse leitor-participante M. A., pelo seu percurso do olhar. 

 

5.3 Espaço do Ponto de Vista do Discurso e Cultura: memória semântica e memória socio-

histórica 

 

Consoante à defesa de Dancygier (2017) de que uma abordagem trata a tomada de 

perspectiva e o ponto de vista como conceitos produtivos para analisar uma variedade de 

formas linguísticas, o que a pairwise comparisons indicou são fenômenos do ponto de vista 

difundidos na linguagem. O referido artigo de Dancygier (2017) propõe que os fenômenos 

ligados aos múltiplos pontos de vista formam uma rede. É exatamente essa multiplicidade que 
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cria a necessidade de coesão do olhar, por exemplo, e, assim, o gesto de leitura do olhar de 

cada leitor-participante incide em discurso, entendido com base em um nível de ponto de vista 

adicional e mais elevado, denominado Espaço do Ponto de Vista do Discurso (EPVD).  

No caso de M. A., os EPVD são as suas áreas de maior interesse comprovadas pelos 

heat map: os domínios cueca do modelo direito, busto da drag queen e rosto do Dicésar na 

televisão. Para a autora, o processamento do discurso requer gerenciamento de ponto de vista, 

além de mostrar que as ferramentas de interpretação semântica não são restritas a linguagem 

verbal, contexto ad hoc ou terreno comum estavelmente definido.  

 Já Dancygier & Vandelanotte (2017) destacam questões centrais sobre a natureza da 

multimodalidade e do ponto de vista conceitual, de modo que precisamos repensar a 

multimodalidade como um fenômeno variado e coeso, mesmo que em combinações de 

imagem/texto convencionalizadas. Os autores alertam que, para alguns estudiosos, a noção de 

convencionalização é também aquela que possibilita falar sobre construções multimodais, 

afetando confiavelmente como as formas gramaticais podem ser perceptualmente visualizadas 

em artefatos imagéticos, caso visto, por exemplo, se observarmos a identificação do 

enunciado Dicésar por Dimmy Kieer e seus big brothers gêmeos no heat map dos leitores-

participantes E. S. e R. N. O enunciado tem o funcionamento de linguagem verbal como 

ancoragem para a referência de representação de quem é quem na imagem. A referência de 

representação permite a localização de cada sujeito na imagem, isto é: modelo direito, drag 

queen Dimmy Kieer, modelo esquerdo e Dicesar (sua imagem na tela da televisão).   

 Conforme a afirmação dos autores de que a natureza do significado da construção em 

contextos multimodais deve ser submetida a exame minucioso, vimos procedendo com as 

análises dos dados de tal modo, também porque estamos diante de novas questões sobre a 

natureza das construções linguísticas visuais, representadas em contextos multimodais. Ainda 

com Dancygier e Vandelanotte (2017), corroboramos que combinações de formas linguísticas 

(por exemplo, em enunciado Dicésar por Dimmy Kieer e seus big brothers gêmeos) tornam-se 

estruturalmente elementos de interface com formas visuais, aliando à leitura o suficiente para 
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que também seja possível interpretar semanticamente construções multimodais. Vejamos que 

não adotamos a postura de que essas combinações sejam previsíveis.  

 No caso de leitura de fotografia digital publicitária erótica, esse tipo de construção 

multimodal se ajusta às modalidades de acompanhamento envolvidas com as imagens. Uma 

ressalva necessária a ser feita é a de que essas formas provavelmente não seriam consideradas 

aceitáveis fora de certo contexto de veiculação e de sua circulação, por exemplo, ao se tratar 

da natureza da imagem publicitária em veículo de erotismo. Justamente esse contexto tem 

suas condições de produção à natureza do objeto multimodal e da revista publicitária, cujo 

papel desempenhado de e sobre cultura erórica ocorre e encontra sua forma de relevância à 

construção do significado. De acordo com Dancygier (2017) e Dancygier e Vandelanotte 

(2017), as formas multimodais de linguagem e expressão criativa dependem cada vez mais de 

formas corporais ou visuais, derivadas de quadros culturais resultantes de sujeitos, linguagens 

e sentidos.   

 Ao ser apresentada essa questão sobre a cultura, mostramos a variedade e a natureza 

das demais questões levantadas pelos fenômenos de ponto de vista na linguagem multimodal, 

uma vez que as múltiplas modalidades envolvidas estão em pesquisas com relação ao aspecto 

semântico. Diante disso, as questões surgidas geralmente são de emergência de significado e 

do próprio uso da linguagem, tendo em vista prioritariamente a tríade do discurso – 

formulação, constituição e circulação (cf. Orlandi, 2005). 

 A tríade referida veicula a questão da cultura de modo a acionar associações pelos 

domínios específicos evocados de (1) a (5) por imagens de cueca, rosto-peruca-busto, rosto, 

sandália, por exemplo, e pela natureza das construções linguísticas visuais, representadas no 

contexto multimodal publicitário erótico pelas combinações de formas linguísticas no 

enunciado Dicésar por Dimmy Kieer e seus big brothers gêmeos. Ou seja: Um por Outro e 

seus dois. Tal paráfrase substitutiva hipoteticamente aciona sociohistoricamente uma memória 

que configura em leituras de fetiche e de erotismo – isso por referência a um corpo 

interdiscursivo de traços sócio-históricos. Esses traços são a presentificação da cultura de 



            Universidade Federal do Rio de Janeiro 

            Faculdade de Letras 

            Programa de Pós-Graduação em Linguística  
 

124 

modo a permitir a formação de um corpo. Daí se tem um corpo de traços. E é pelo 

funcionamento do interdiscurso que esse corpo de traços vivifica a memória semântica. A 

semântica está no jogo parafrástico: Um por Outro e seus dois – isto é: Dicésar por Dimmy 

Kieer e seus big brothers gêmeos. Está aí em funcionamento o mesmo e o outro na 

discursividade. Efeito: sintaxe e discursividade!  

 Coloquemos Pêcheux também nessa questão sobre a cultura, uma vez que ele 

reconhece uma memória sócio-histórica.  

 

Dentro dos espaços discursivos (...), a língua natural não é uma ferramenta 

lógica mais ou menos falha, mas sim o espaço privilegiado de inscrição de 

traços linguageiros discursivos, que formam uma memória sócio-histórica. É 

esse corpo de traços que a análise de discurso se dá como objeto. Através do 

viés “técnico” da construção de corpora heterogêneos e estratificados, em 

reconfiguração constante, coextensivos a sua leitura. 

 

Tudo isso pressupões tematizar a interação entre os diferentes níveis 

sintáticos, lexicais, enunciativos e discursivos desta leitura: daí a questão 

girar em torno da análise linguístico-discursiva de uma sequência por 

referência a um corpo interdiscursivo de traços sócio-históricos (Pêcheux, 

[1980]2016, p. 146). 

 

 Sobre memória sócio-histórica da heterossexualidade no continente ocidental, 

certamente é de compreensão fácil que o (3) rosto-peruca-busto da drag queen vs. sandália da 

drag queen (p< 0,0318) seja a área de interesse que indicia culturalmente o espaço do ponto 

de vista do discurso (EPVD) do homem heterossexual, por se tratar principalmente de busto, 

região erótica dos seios e direcionalidade do olhar incidente de desejo masculino. No entanto, 

em (1) cueca do modelo direito vs. rosto-peruca-busto da drag queen (p< 0,0482) e em (2) 

cueca do modelo direito vs. rosto do Dicésar (p< 0,0305), a área de interesse “cueca” indica o 

espaço do ponto de vista do discurso (EPVD) como universo logicamente estável dos sujeitos 

homens desse grupo heterossexual. Dentro desse espaço discursivo, o espaço privilegiado de 

inscrição de traços linguageiros discursivos se tratou de uma cueca que cobre genitália 

masculina. Perguntaríamos: qual o funcionamento da memória nessa área de intesse se 
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comparada com uma memória sócio-histórica da heterossexualidade? Vejamos aí os 

funcionamentos no “real da língua” (Pêcheux, 1983a), que estão estritamente ligados às 

marcas do olhar, ao percurso de leitura do olhar. Pontuam-se, sobretudo, o comprometimento 

e a contradição sobre o espaço do ponto de vista do discurso (EPVD) como universo 

logicamente estável dos sujeitos homens do grupo heterossexual e a memória sócio-histórica 

da heterossexualidade. Ou seja: o simbólico nas relações sociais heterossexuais (forte 

predomínio do machismo e do assédio pelo olhar ao corpo da mulher) e a contradição sob o 

estatuto do sujeito heterossexual M. A. na leitura imagética publicitária erótica apresentadas 

por divergências.  

 A divergência na função do simbólico como inscrição de “efeito” (Nascimento, 2017) 

nos interessa, em se tratando particularmente da posição freudiana concernente à “associação 

livre” como técnica analítica, pois essa associação permite a direcionalidade do olhar ser 

polissêmica a qualquer leitor, de maneira que o percurso de leitura do olhar polarizou o 

espaço logicamente estabilizado da cultura heterossexual, por exemplo. Portanto, trata-se de 

percurso de leitura do olhar dissimétrica a apenas em direção ao busto, ao collant, à sandália e 

ao rosto da drag serem a direcionalidade comumente esperada.  

 Referente ao efeito desse escrito do olhar, o elemento sinthomático visual “cueca” 

pode indiciar a concentração do olhar pela pulsão de curiosidade do que está coberto pelo 

tecido do lingerie, ao desejo de visualidade e sua interpretação, leituras singulares de M. A. 

identificadas como “trituração de leitura” (Pêcheux, 1980), uma vez o “recortar, extrair, 

deslocar, reaproximar” apresentar sentido muito particular de leitura no campo da 

heterossexualidade. Exatamente essa sinthomaticidade é a possibilidade da resposta de o 

porquê da formação dessa memória em lugar de uma memória sócio-histórica da 

heterossexualidade – em outras palavras, a resposta pode estar para a cobertura da genitália 

masculina do modelo pela mão da drag queen incidir em ordem do olhar que direciona o 

percurso de leitura. A atenção foi para a “mão naquilo”. No funcionamento do que é tabu, 

“mão naquilo” é “cobrir as partes”, “cobrir suas vergonhas”. Essa incidência do olhar para o 
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que é da ordem do funcionamento do tabu direciona o que é constitutivo do olhar do sujeito 

M. A., por exemplo. Essa incidência teve funcionamento exatamente diferente para os grupos 

bissexuais e homossexuais. Os resultados de heat map demonstram o atravessamento do 

acontecimento discursivo da “mão naquilo” apenas em um sujeito-leitor do grupo da 

heterossexualidade. Aliás, a matriz da heteronorma não atravessa a todos os sujeitos leitores 

desse mesmo grupo. Chegamos em lugar de discussão sobre a relação gênero, discurso e 

leitura.   
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6. Material de análise e discussões 

 

 Esta seção de “Rosto, Corpo, Nudez – Análises discursivo-policrômicas” desenvolve  

o entendimento do que possa ser nomeado como imagem cosmética. Seu contexto de 

produtividade teórica se dá diante de próprias particularidades: ao considerar um produto 

pelos modos de produção discursiva, que se relacionam com alguns níveis como sua 

constituição e formulação e com a posterior circulação, certas perguntas que nos move é uma 

inquietação específica do próprio LABEDIS (Laboratório de Estudos do Discurso, Imagem e 

Som – sede no Museu Nacional/UFRJ) e dos analistas de discurso estudiosos da materialidade 

sincrética, em geral: como ler a imagem? Como a mídia, o marketing e a publicidade se 

relacionam com estratégias de produção ao produzir um resultado para a sua circulação? 

A expressão imagem cosmética nomeia uma modalidade praticada por alguém que, ao 

ser fotografado, ou ao produzir imagem, som, etc., por exemplo, está visivelmente exigido (a) 

por aquele que demanda a produção do trabalho, assim como pelo (b) sistema de circulação 

que o produto se tece.  

Esse produto midiático se constitui como uma forma de responder à demanda pela 

tentativa de maquiar uma superfície com cores, formas e traços de modo a torná-la bela aos 

olhos do outro. Aquele que produz nessa modalidade cosmética se baseia em uma posição 

enunciativa, cuja enunciação retroage aos padrões estéticos, estilísticos, socioculturais, 

grupais e comerciais sobre a sua produção. Trata-se de um sujeito que está colado aos 

artefatos, artifícios ou estratégias de produção de outro qualquer, de uma referência que faz 

sentido ao mercado, às exigências e aos grupos específicos de demanda. Este outro para qual 

o produto se dirige atento às suas exigências também se formula e se constitui por elementos 

da cultura específica e é alvo da circulação de produção. Diante disso, as exigências podem 

ser atendidads por elementos disseminados livremente e constituídos como unidade 

fulguracional e, portanto, imagética, estética, valorativa, sedutora, etc.  
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Ao nos referirmos às exigências publicitárias, por exemplo, levamos em conta 

identidades de designer de produção, de engenheiro de produção ou de marqueteiro e 

publicitário. Essas identidades se estruturam na relação com o outro, com específicos valores 

construídos por específicos grupos, o que a faz dependente desses valores para obter 

circulação, aceitação e prazer. Nesse sentido, o sujeito dessas identidades pensa naquilo que 

ele supõe ser o desejo do outro, adesivando-se a esse suposto desejo e, ao se adesivar, supõe 

realizar o que o outro possivelmente deseja. Ao supor atender o que o outro deseja, apropria-

se dessa enunciação do “suposto” outro para organizar e produzir o produto a ser circulado, 

por meio da apreensão de elementos, de resquícios, de traços, que são tomados por ele como 

contornos à formação do produto final. Nesse processo, ocorre que o sujeito produtor 

consegue produzir uma paráfrase, dando contornos ao produto e obtendo uma espécie de 

máscara, não uma máscara no sentido de objeto, mas no sentido da significação de uma 

máscara, ou seja, uma representação que queira militar, afirmar, corroborar sentidos de 

oposição ou afirmação, de tomada de partido, de assunção, injunção, injúria, defesa, 

deboche ou extravagância. 

Na produção publicitária e midiática, a produção a ser circulada se relaciona com o 

saber e com o(s) desejo(s) do outro, de um grupo, de uma instituição, etc., de modo a se 

alterar muito nos dias de hoje, cuja atualidade pós-moderna inplanta condições que 

corroboram em múltiplas fragmentações e alterações conforme escolhas, utilidades e modus 

operandi. Nessa perspectiva, pressupõe-se que o ato de produzir se dispõe do exercício de 

lidar com a produção de algo que preencha a falta do outro, aquilo que não se sabe ou não se 

compreende, enfim, algo da ordem da incompletude que seja preenchido pela ordem da 

imagem e sentidos do olhar que tragam prazer. Para tanto, essa produção precisa atentar-se 

para atender esse desejo – que vem do lugar da falta – frente àquilo que vem da imaginação 

do que possa agradar o outro, o grupo, a instituição, etc. Portanto, é preciso acentuar a 

importância ao outro, ao público ou ao alvo, uma vez que a relação do produto sincrético 

(imagético, sonoro, tátil, etc.) com o alvo – obtido pela esfera da circulação – não pode conter 
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falhas e sim conter perfeições e contexto de idealizações, a fim de obter a satisfação do 

desejo, o sucesso de seu gozo, e a aceitação do outro, do grupo, da instituição, etc. Essa 

satisfação está na ordem do que é impossível de ser satisfeito, do fetichismo, ou, ao menos, do 

possível de ser satisfeito para aquele que banca a sua realização e sustente a sua prática, na 

condição de sustentação de uma subjetividade desejante, nem que seja momentânea, 

instantânea, ou apenas realizável pela imaginação. 

Diante disso, há alternativas quando há a demanda da produção. Uma delas é a da 

criação, permissão, reiteração dos desejos, pela qual o produto é filiado a uma linha de 

produção autêntica, profissional, que envida esforços para produzir algo que preencha a falta 

do outro, de modo a oferecer a satisfação de ou a satisfação por, construindo uma elaboração 

na qual algo da subjetividade do outro, do grupo, da instituição, etc., seja colocado no 

trabalho, na produção, no produto circulante. Outra é a via de reforçar a repetição, a reiteração 

da moral e dos bons costumes, a proibição do fetichismo (a-fetiche), na qual se faz um 

produto simulacro e comum ao modo do que já se tem e já se fez no mercado.              

 

6.1 Imagem cosmética: o centro!  

 

Imagem cosmética é o termo dado para nomear um registro de imagem, capturada de 

uma produção imagética configurada por condições vistas como um ato cosmetológico, 

fantasiado, transfigurado, mascarado, com resultado fulgurado.  

Para melhor caracterizar essa imagem ou produto que estamos chamando de 

cosmética, também para responder as questões elaboradas acima, estudamos quais as 

estratégias e figurações que aparecem no ensaio fotográfico e capa propaganda da revista em 

questão. Sendo assim, criamos categorias de análise com base em alguns principais elementos 

da imagem, que nos permitem caracterizar a imagem cosmética.  

 Vejamos alguns momentos de Dimmy Kieer como imagem cosmética:  
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(1) (2) (3) 

(4) (5) (6) 

(7) (8) (9) 

 

Figura 11 [F11] – De Dicesar para de Dimmy Kieer como imagem cosmética  

Disponível em: < http://www.google.com.br/imagens >  

Acesso em: 02. abril de 2017. 

 

 Para considerarmos a rede parafrástica de 1 a 9 na F11, precisamos destacar as 

paráfrases visuais com base na polissemia. Por paráfrases visuais, Souza (2013a, p. 297-

298), especificamente em seu texto na seção Policromia, paráfrases visuais e arquitetura do 

não verbal, contextualiza e define teoricamente: 

 

http://www.google.com.br/imagens
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[...] pensamos em refletir como se constituiria a discursividade do não 

verbal. Um dos nós da arquitetura do não verbal parece residir na 

possibilidade de se trabalhar com paráfrases visuais – ou pelo trabalho da 

policromia, como definido em Souza (2001). O conceito de policromia 

recorta o que a imagem tem de heterogêneo, revelando uma gama de 

elementos – cor, luz, ângulo, detalhe, etc – que ao possuírem uma correlação 

entre si projetam na imagem uma identidade passível de inúmeros sentidos. 

Essa rede de elementos nem sempre é visível, daí se dizer que “as imagens 

não são visíveis, tornam-se visíveis a partir da possibilidade de cada um 

projetar as imagens possíveis, que, necessariamente, não compõem a 

estrutura visual do texto não verbal em si, mas que compõem a rede de 

imagens mostradas, indiciadas, implícitas, metaforizadas ou silenciadas” 

(Souza, 2001). Ao se analisar uma imagem pelo viés da policromia, se 

direciona e se constrói o próprio olhar através dos gestos de interpretação. 

Gestos que, a um só tempo, recortariam as paráfrases visuais que 

constituem o corpo da imagem e dariam lugar aos deslizamentos de sentidos, 

aos efeitos metafóricos, ordenados pela injunção do dizer. (grifos nosso). 

 

  Em alguns momentos da composição de Dimmy Kieer como imagem cosmética (cf. 

F11), a rede parafrástica tecida por 9 imagens permite visualizarmos as paráfrases visuais. 

Por isso, epistemologicamente temos um corpo masculino com significante feminino. É 

desse modo que o nosso trabalho sobre imagem masculina singular em revista para o público 

LGBTQ+ incide sobre a história dos homens, que, por consequência, enfatizam a 

autoconsciência de homens (tra)vestidos de “mulheres-show”. Drag queen entendida como 

“mulher-show” é aquela emancipada performaticamente pela arte e com a arte. Ela pode ser 

compreendida como sujeito que inscreve e se escreve em uma auto-história.  

A arte desses homens como “mulheres-show” legitimam uma reforma fundamental das 

normas da sexualidade dominante: há novos regimes de identidades sexuais que 

intersexualizam a heteronormatividade, cada vez mais expressiva no mundo, devido ao fato 

de milhões de sujeitos conseguirem suas identificações não mais entendidas como anômalas, 

maníacas, diabólicas, criminosas, perversas e doentias.  

Nesse aspecto, alguns principais elementos da imagem drag queen de nosso estudo 

são: sombra, corretivo, delineador, blush, batom, meia calça, colan, disfarce genital, sapato 

alto, sutiã e... Elementos que têm seu funcionamento por meio de linguagens, discursos, 
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performances, perfomatividades, memórias, (des/contra-)identificações, formações 

discursivas, entre outras.    

Vejamos algumas categorias: 

 

() Qual sombra eu escolho?  

Nessa primeira categoria de análise da imagem cosmética, uma das características da 

imagem é a articulação dos objetos figurativos. Partindo do fato de que para a 

produção é necessária a escolha de um objeto fulguracional, tentaremos verificar como 

essa possibilidade aparece na composição e na estilização desse(s) objeto(s): formas, 

traços, cores, temas, ângulos, etc. Verificaremos se a composição é – analogicamente 

– como a atitude de usar diversas sombras de diferentes tonalidades de uma só vez e 

exacerbadamente, de modo a formar multiplicidades de olhares para obter 

multifacetadas interpretações, ou se há concentração de tons e ângulos para centralizar 

apenas um objeto composicional.  

A técnica é o emprego de uma forma e um tom, ou conjunto de tons, e a retomada em 

outro objeto de menor ênfase ou destaque, ou de menor ângulo e forma, de modo a 

atender a dispersão de descrições do tema principal, sem meramente dada à devida 

atenção a elementos que contribuíssem com a temática, ou com os objetos, tons, 

formas. Isto é, sua composição apresenta específico desenvolvimento temático, de 

modo a articular essa composição e contribuir para a ordem da imagem e sentidos do 

olhar, ou dos olhares. Desse último modo, a imagem central e o seu ponto de 

localização não meramente aparecem como fragmentos de outras imagens, traços, 

cores, tons, sem suficientemente conseguir a articulação fulguracional.     

 

() E o meu corretivo? 

Um dos modos de lidar com fragmentos de outras imagens, traços, cores, tons, é a atitude 

de negar uma técnica, estética, escola e/ou tendência e, ao negar, a produção por fim 
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vir a afirmar essa técnica, estética, escola e/ou tendência. Uma das formas de negar e 

denegar é atribuir outra característica ou detalhe no binarismo, na díade ou tríade, isto 

é, no que já é de existência com forma e substância e com uma própria memória social 

acerca de si.  

Por exemplos: adição de outra cor ou forma na bandeira do PT, ou do MST, ou do 

movimento LGBTQ+. Se há essa ocorrência, há uma retomada dos valores já 

construídos socialmente acerca dessa memória sem, consequentemente, criar ou 

produzir uma memória nova. É justamente esse modo de negação ou de denegação 

que pode ser observado quando um valor negativo ao que pensa ser da técnica, 

estética, escola e/ou tendência acaba por afirmar uma própria técnica, estética, escola 

e/ou tendência, mas sem necessariamente conseguir uma legitimidade por meio de 

circulação social.  

Ou seja: se estrutura a composição com base em uma oposição que não se sutenta, qual 

seja a generalização construída e estrategicamente fadada à correção, ou à atualização 

de um signo ou símbolo já existente. Exemplificamos: imaginado pelo produtor como 

sendo o que atenderia ao mercado e às suas exigências, a produção acaba que aderindo 

a um modelo, certo traçado, específica forma, determinada tonalidade que lembra e 

ativa a atualização de uma memória. Talvez daí a impossibilidade da legitimação de 

uma nova produção. Por vezes, a ênfase dada à negação pode justificar o fato de que o 

produtor não focou sua produção em um único aspecto, tom, forma, etc., que 

centralizasse sua composição e possibilitasse a legitimidade de uma nova memória 

significante. A utilização dessa estratégia apelaria para uma significação emocional e 

completamente oposta de uma já-memória construída. Portanto, o corretivo demonstra 

uma divisão entre o que pensa ser uma produção e o que é uma produção legítima 

propriamente.     
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() O delineador, já ia esquecendo? 

Outra característica é o uso de formas, tons, traços, espaços, ângulos que apelam para o 

sentimentalismo, cuja função é maquiar a ausência de um lugar de enunciação. O que 

é empregado é da ordem da imprecisão e realça a tentativa de esconder uma falta. 

Comparamos essa característica com o uso excessivo de um delineador que – ao invés 

de embelezar o texto, acaba borrando. Embora ocorra o borramento, a sinestesia surte 

o efeito de atração do leitor e/ou espectador.  

Há vários delineadores, dos mais comuns aos mais sofisticados. Delineador é um item 

básico e necessário, produto comumente já sabido pra que ele serve! Vejamos alguns 

tipos.  

 

() O blush, sempre! 

É dar um ar saudável e ajudar a criar contornos e dimensões à face. Já sabemos que 

quando se trata de maquiagem, tudo o que se quer evidenciar, clareamos; o que se quer 

esconder, escurecemos; certo? Essa característica corresponde a uma série de 

descrições que possuem relação com o tema e que são utilizadas para compor o 

cenário fulguracional, sem que sejam retiradas consequências dessas observações. 

Analogamente, o uso dessa estratégia é como o uso exagerado de um blush, já que o 

uso exagerado dessa maquiagem causa um efeito de estranhamento no conjunto, ao 

invés de “acentuar uma cor”. Esse recurso é formado por descrição(ões). É um recurso 

de preenchimento de um espaço, sem obrigatoriamente ter alguma relevância para a 

sustentação composicional. É uma questão de beleza!  

Há blush certo para cada formato de rosto – isto é certo! Ele deixa o rosto saudável e tem o poder 

de realçar ou amenizar a expressão. O segredo é descubrir como usar o blush de 

acordo com o seu formato de rosto e arrasar! De quebra, conheça melhor cada versão 

do produto: 1. Pele branca: alaranjado e pêssego dão contornos naturais; 2. Pele 

amarelada: tons rosados “quebram” o amarelado e dão ar saudável; 3. Pele morena: 
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combina com tons rosados ou bronze. Evite a cor laranja; e 4. Pele negra: o ideal é o 

bronze avermelhado ou o vinho.  

Para rosto oval, para realçar ângulos, afunile as bochechas. Passe na diagonal, abaixo das 

têmporas em direção ao canto dos lábios. Deixe dois dedos de distância antes de 

chegar à boca. Para rosto quadrado, que é bem marcante, por isso precisa ser 

alongado. Para isso, aplique nas maçãs do rosto, mas sem puxar para a lateral. Use nas 

laterais da testa e do queixo, esfumando levemente. Para rosto redondo, aqui, a função 

do blush é afinar. Faça biquinho para aprofundar uma parte do rosto e aplique o 

produto no ponto saliente. Evite passar nas maçãs para não aumentar as bochechas. 

Para rosto triangular investido, passe o blush saindo da parte perto da orelha em 

direção ao nariz. O produto é usado para dar volume e não acentuar o queixo. Aplique 

bem no centro da maçã e vá para as têmporas.  

O blush compacto é o mais comum. Aplique com pincel em movimentos leves. Costuma 

ser indicado para pele oleosa, pois “tira o brilho”. 

  

() O batom é tudo: adoro! 

Ao se observar as referências na composição, podemos constatar o objeto central que 

corporeifica a composição fulguracional. É de saber que uma produção é composta 

por elementos que permitem referências e localizações pontuais de traços, formas, 

tons, cores, ângulos, etc.  

Supostamente, o batom funciona como indicações da existência de uma certa 

produtividade. Para essa produção, é válida a consulta de várias fontes para a 

sustentação da composição. A estratégia para acentuar o centro da composição é 

maquiar com batom, o que é visto como característica singular e tem seu destaque 

peculiar meio aos elementos utilizados: algum traço, forma, tom, cor ou ângulo deve 

tomar a centralidade de modo a ancorar os olhares e os sentidos. Portanto, o batom é o 

diferencial para “acentuar uma cor” dentre as cores e as tonalidades.   
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() A meia calça, segurança das carnes. 

As meias-calças ou colãs (também grafado collants) são meias compridas, dos pés à 

cintura. Podem ser de vários materiais e cores. São tradicionalmente um acessório 

feminino, mas podem ser usadas por ambos os sexos, no caso de meias-calças quentes, 

para o frio. São normalmente feitas de nylon ou lycra, ou de lã para o frio. Para além 

do seu uso conforme gosto pessoal, podem ser também ser um elemento obrigatório, 

como o código de vestuário de algumas companhias, se usando roupa formal, ou se 

parte do uniforme de uma escola, por exemplo.  

Portanto, é um adereço que caracteriza a possibilidade de anexar ou incluir um objeto com 

própria forma, cor, tonalidade, traço, ângulo. É anexada ou inclusa de maneira a ser 

um recurso que permita o adereço preencher ou compor, fazendo com que seja o 

recurso estético percebido por manipulação, sedução, acentuação, distorção da 

realidade, proteção ou disfarce.   

 

() O collant – aperta, que eu gosto! 

É também um adereço. É anexada ou inclusa de maneira a ser um recurso que permita o 

exagero, fazendo com que seja o recurso estético percebido pelo efeito de 

extravagância, caretice, fora de moda, cafonice, oposição à moda, etc. O seu 

funcionamento é como prótese de regulação do corpo feminino. 

Ícone dos anos 1980 e 1990, o bodysuit ou collant, marcou-se novamente. Uma tendência 

que reapareceu no início do século XXI. É uma peça também usada como maiô, com a 

função de body. Vestido no verão e bastante visto como vestuário pós-praia. A peça 

única valoriza o corpo e constrói um visual chique e bem despojado. Os maiôs seguem 

femininos e multifuncionais.  

Além das cores da estação, os tons mais voltados ao bege, ouro, nude e os clássicos são os 

mais cobiçados – geralmente. Se na praia eles ganham inspiração resort, na cidade 

mantêm o ar balneário dando um up em qualquer produção. Só que os modelos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nylon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lycra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lã
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roupa_formal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uniforme
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receberam diferentes tipos de acabamentos, recortes e texturas. Aparecem brilhantes 

ou opacos, com ou sem detalhes em metais. A peça voltou mais fashion, mais 

moderno. Dependendo da maneira como é usado, o body pode deixar o visual mais 

jovem e glamouroso.  

Os maiôs e collants também são usados com calças e saias, de preferência mais soltas, 

para contrapor o tecido (boa parte de lycra) colado ao corpo. As jaquetas de 

motoqueiro podem deixar a peça com um ar mais agressivo e sexy, apostam as 

tendências. Para compor um estilo mais oitentista, podem ser combinadas com 

camisas mais esportivas e despojadas. Se a ideia é um visual mais chique e sofisticado, 

as jaquetas biker ou peças de alfaiataria de ombros estruturados podem ainda ser 

ótimas opções. 

 

() O disfarce genital, a atrofia do que incomoda... 

É outro adereço, objeto com própria forma, cor, tonalidade, traço, ângulo. Seu recurso 

permita o disfarce com a realidade, dando a aparência de algo comum, natural, 

existente, etc.  

É com o auxílio de objetos diversos, que retratam códigos de comportamento e de 

vestimenta. Portanto, esses códigos constroem simbologias e o uso pode ter 

funcinamento no processo de sedução e representação. Geralmente, é típico feminino 

e refletem na produção de alguns trabalhos artísticos e/ou profissionais. 

  

() O salto-alto, o poder das divas. 

É um adereço que caracteriza a possibilidade de anexar ou incluir um objeto com própria 

forma, cor, tonalidade, traço, ângulo. É anexada ou inclusa de maneira a ser um 

recurso que permita o destaque de adereço, uma forma, cor, tonalidade, traço, ângulo.  

Sapatos de salto alto (comumente abreviado por salto-alto ou apenas salto) deixam o 

calcanhar dos usuários significativamente mais elevado do que os dedos. Quando tanto 
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o calcanhar quanto os dedos dos pés são levantados igualmente, como em um sapato 

plataforma, não é considerado um “salto alto” pela literatura sobre vestuário e moda.  

Saltos-altos tendem a dar o efeito de pernas mais longas e mais finas. Esses sapatos podem 

ser encontrados em uma ampla variedade de estilos. Os saltos são encontrados em 

muitas formas diferentes, incluindo stiletto, bomba, bloco, cónica, lâmina, cunha, etc.  

 

() O sutiã, a turbina comissão de frente!  

É mais moda do que funcional, afirmam alguns pesquisadores franceses. É um adereço que 

caracteriza a possibilidade de anexar ou incluir um objeto com própria forma, cor, 

tonalidade, traço, ângulo.  

É anexada ou inclusa de maneira a ser um recurso que permita a presença de proteção, 

organização e estética, para mulheres. Para algumas mulheres que tiveram mamas 

retiradas por tratamentos médicos e para alguns homens, o recurso permite a presença 

do postiço, fazendo com que seja o recurso estético percebido pelo efeito de 

preenchimento. Pode até mesmo caricaturizar o objeto, acentuando parte do corpo 

humano que produz prazeres. Possível de visão como peça fragmentária a uma 

vestimenta ou indumentária. O seu funcionamento também é como prótese de 

regulação do corpo feminino. 

 

() Enfim, e a peruca? 

É um adereço que caracteriza a possibilidade de anexar ou incluir um objeto com própria 

forma, cor, tonalidade, traço, ângulo. Hoje, é um recurso que permite a eufeminização, 

fazendo com que seja o recurso estético percebido pelo efeito de “recorta, cola e põe”, 

como acréscimo à composição, de modo a formar nova versão de um objeto, pessoa, 

ou estado. É reconhecido que o uso da peruca é visto com preconceito, por 

desequilibrar estruturas reguladoras de padrões rígidos. Ela é um acessório. Artefato 

de fantasia. Substitui a naturalidade e constrói a sensação de artificialidade. Diante 
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disso, essa característica permite identificar mudança no objeto, pessoa, ou estado, 

asseverando outra realidade. A peruca tem seu funcionamento como prótese de 

regulação do corpo feminino, pelo seu circuito de exibição artística e pela 

feminilidade como performance. 

Diferentemente, no Século XVII, a peruca surge para outro específico funcionamento. A 

popularização da peruca se deu em 1660, segundo Katherine Lester e Bess Oerke 

(1940), em Accessories of Dress. Luís XIV30, rei da França, usava perucas de cabelos 

naturais. Também chamado de Rei Sol, Luís XIV31 é considerado pela História como o 

inventor do luxo, pois deixou um legado de símbolos de status e sofisticação, durante 

seu reinado, como: os diamantes; o champagne; os sapatos de salto-alto; a 

gastronomia; as butiques, as grifes e os salões de cabelereiros, assim como os 

primeiros criadores de alta-costura; os perfumes. Para Luís XIV, ostentar o luxo era 

uma forma de poder e sedução, o que, por consequência, influenciou outros países. 

Diante disso, as produções da corte francesa foram fortemente alvos de desejo e 

disseminação pelo território europeu. A França influenciou a moda nos demais países 

da Europa. 

 

 Esses elementos e artefatos acima sustentam a produção obtida por imagem cosmética, 

autorizando um efeito de simulacro, já que – para ela se configurar como produção – são 

necessários adereços que possibilitam certa organização na composição, permitindo específica 

fulguração. A formulação por meio de elementos, artefatos e acessórios compõe a constituição 

da imagem cosmética. Uma produção que se realiza por meio da cosmetologia procura meios 

                                                 
30 Luis XIV era famoso por sua cabeleira farta, mas teve que adotar a peruca quando ficou calvo, aos 

32 anos. Na Inglaterra, o rei Carlos II sempre foi adepto da peruca, primeiro de cor preta e depois 

marrom. Prestigiada na cabeça da nobreza, ela se tornou um dos acessórios mais importantes do estilo 

masculino da época. (Lester; Oerke, [1940] 2004). 
31 A figura de seu primeiro-ministro Jean-Baptiste Colbert foi responsável pela criação de um dos 

primeiros jornais de moda, o Mercure Galant, que trazia informações das roupas francesas e ainda 

instituiu o conceito de rotatividade de coleções por estação, que é mantido até hoje. (Lester; Oerke, 

[1940] 2004). 
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de maquiagem para sua técnica, estética, escola e/ou tendência, de modo a obter certa beleza 

aos olhos do outro, do grupo, da instituição, etc. Portanto, pautar por uma estética responsável 

não se trata de agir de acordo com uma moral, de “fazer o certo”, pois “o certo” foi criado por 

outro, por uma ordem de ética da estética, ao contrário, da própria criação que precisa se 

responsabilizar por aquilo que é seu, que é singular e particular, que foi criado, logo, a criação 

instaura uma nova ética de sua própria estética, criação daquilo que o outro ainda não soube 

existir, até o momento. 

A imagem cosmética como produção pelos artefatos que constituem a montagem da 

drag queen possibilita o olhar para a passagem do visível Dicesar à nomeada Dimmy Kieer. 

Com relação aos resultados de rastreamento ocular das leitoras mulheres, a seguir, por 

exemplo, vemos que a extensão do percurso do olhar (pela construção de movimento 

causado de um artefato ao outro) registra a polissemia dos sentidos de um rosto 

cosmetologicamente construído pelos artefatos, entre outros, sombra, batom, corretivo, blush, 

delineador, peruca. 
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Quadro 9: Alguns resultados individuais de rastreamento ocular (gaze plot e heat 

map) da leitura de imagem dos participantes na área de interesse “rostos” (grupo de mulheres) 

 

Resul- 

Tados 

Participantes 

Mulheres 

Bissexuais 

Mulheres 

Heterossexuais 

Mulheres 

Homossexuais 

A. C. A. R. B. 

 

Gaze 

Plot 

   

 

Heat 

Map 

 
  

 

O rosto feminino fulgurado pela produção cosmetológica demonstra a função da 

artificialidade dos artefatos na natureza do rosto humano do Dicesar, em que se apagam sinais 

e rugas da nudez do rosto. Essa não-nudez se intensifica com a adição dos artefatos 

cosméticos: mais um corretivo, menos rugas; mais sombra, mais subtração de sinais; mais 

blush, palidez se dispersa pela divisão; um pouco mais de batom, jovialidade acentuada; mais 

delineador, menos idade. Uma peruca, mais cabelos, mais mulher, menos homem. Um collant, 

mais peito, menos dote. Mais busto, mais olhares. Uma meia, mais pernas, mais contornos nos 
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tônus musculares. Um salto alto, mais altura, mais visibilidade... Assim é que o espelho da 

Dimmy se diferencia do espelho do modelo esquerdo. Desses dois espelhos, duas ou mais 

metáforas entram no jogo de circulação dos sentidos.   

Essa metaforização do olhar (da montagem, da montaria ou da montação32 da 

visualidade do Dicesar para a Dimmy Kieer), por um lado, permite o percurso de leitura do 

olhar indiciar uma matriz de inteligibilidade de gênero. Por outro, a leitura pode corroborar a 

afirmação de que não há nudez na imagem, tendo em vista a montação ou montagem adereçar 

o vestuário da drag queen. Consequentemente, o rosto da drag queen permite co-referenciar 

ao enunciado Dicesar por Dimmy Kieer e seus big brothers gêmeos, pela certeza da transição 

enunciativa do “por” que afirma “ele” por “ela”. Além disso, são acionados sentidos de 

imagem cosmética e de memória alegórica, por toda uma historicidade da policromia da 

bandeira da diversidade sexual, que se faz presente no collant.  

 Pelo percurso de leitura do olhar por quase todos os sujeitos leitores participantes da 

pesquisa experimental, a centralidade do rosto nos indica: (a) “o rosto é um centro: dele 

partem todas as semelhanças, para ele convergem todas as similitudes, nele se encontram 

todos os tipos de analogias familiares” (Courtine; Haroche, [2007]2016, p. 53); (b) o rosto é 

um espelho33; (c) o rosto é a metáfora34 da alma.   

 

Pois o rosto, antes de mais nada, é para o corpo o que o corpo é para o 

mundo: cada parte do rosto está ligada a uma parte do corpo. O rosto resume 

o corpo e, portanto, condensa o mundo. Mas a analogia explica-se ainda 

                                                 
32 Expressão de pertenciomento à linguagem popular usada pela comunidade LGBT, o pajubá: língua 

que nasceu nas ruas pela necessidade de travestis e de mulheres trans disfarçarem o conteúdo da sua 

conversa para não serem presas ou mais discriminadas. ‘Montação’ – S.f. Processo de vestir-se com 

roupas de mulher, geralmente com certo exagero. Esse verbete consta no dicionário Aurélia (LIBI, F.; 

VIP, A. Aurélia, a dicionária da língua afiada. São Paulo: Ed. Bispo, 2006). Ver mais em Moura 

(2018). 
33 Consideremos Lacan (1949).  
34 Essa metáfora coloca em utilização a palavra alma em relação ao rosto, de maneira a construir 

relações de sentido, permitindo paráfrases e polissemias.  
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entre superfície e profundidade, envolvendo o visível e a alma invisível. O 

rosto é a parte princeps da cabeça e a cabeça é a morada da alma, que nela 

reside como em uma cidadela, um lugar elevado de onde domina o resto do 

corpo. A cabeça não é a parte “nobre” do corpo, aquela que mais contém 

marcas de divindade? É por essa razão, diz Porta, que as estátuas de 

Hipócrates eram encimadas por um chapéu: para mostrar “como se cuidava 

dessa parte na qual, como uma princesa no palácio, a Alma rege esse 

pequeno mundo, fazendo aí sua residência e sua corte”. O rosto é, assim, 

metonímia da alma, a porta frágil de sua morada, o acesso ou janela 

entreaberta por onde contemplá-la, mas também a via das paixões, por onde 

ela pode surgir de repente. (Courtine; Haroche, [2007]2016, p. 53-55). 

  

Na compreensão do que vimos, pela citação, o rosto na relação corpo e mundo, 

superfície e profundidade, cabeça e alma, as mulheres intensificam o olhar para o rosto da 

drag e para o rosto do modelo esquerdo, no funcionamento de busca de sentidos no 

enunciado. Buscaram-se os sinais do rosto na extensão do olhar de um rosto ao outro, de 

modo que esse movimento faz funcionar sentidos, de modo que uma mudança causa a outra. 

Lembremos Lacan ([1964]2008, p. 29) que nos afirmou que “só existe causa para o que 

manca” e Pêcheux ([1975]1995), que também nos afirmou que “Só há causa daquilo que 

falha”, para se compreender a falha manca como constitutiva de linguagem, por isso, a falha 

causa, e a falha manca, assim causando jogos de sentidos entre a constituição do rosto 

fotografado (no plano da estaticidade) e a circulação de sua leitura (no plano de percurso de 

leitura do olhar). Esses sentidos ganham maturidade, mesmo que suas filiações sejam por 

rupturas na construção do movimento causado. Um movimento é causado por outro de 

maneira a permitir a construção por avanços ou por recuos, por repetições do olhar, momento 

em que as metáforas da alma são refletidas pelo espelho. Portanto, a construção do 

movimento causado se estabelece por concorrência de um ponto ao outro, de uma área a 

outra.      

A seguir, vejamos a maior concentração do olhar por quatro sujeitos homens de três 

grupos: 
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Quadro 10: Alguns resultados individuais de rastreamento ocular (gaze plot e heat map) da leitura de 

imagem dos participantes na área de interesse “rostos” (grupo de homens) 
Resul- 

tados 

Participantes 

Homens  

Bissexuais 

Homens 

Heterossexuais 

Homens 

Homossexuais 

Homens 

Homossexuais 

F. M. B. A. F. S. 

 

Gaze 

Plot 

 
   

 

Heat 

Map 

    

 

Além da convergência do grupo das mulheres para o olhar ao rosto da drag queen, há 

olhares convergentes também pelo grupo dos homens, embora este grupo apresente mais 

divergências por outros pontos e áreas de interesse.  

A convergência dos olhares aos rostos acentua a afirmação de que “o rosto é a 

metáfora da alma”35. O rosto é a condensação, o “atalho”, o seu deslocamento e o caminho 

                                                 
35 Consideremos também “o rosto é o espelho da alma” como dizer popular que tem sentido de 

avaliação do caráter e dos valores do sujeito, lidos pelo rosto. Por isso, o rosto como espelho, como 

reflexo de aspectos da subjetividade, aquilo que está no escopo da ética e da moral, por exemplo. 
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para a sua morada, como afirmaram Courtine e Haroche (2007). Nesse sentido, o rosto tem 

linguagem e é “precursor da alma” – pode ser visto também pelas “operações cardeais da 

expressão facial, que a justo título chamamos de figuras. É nesse título que o rosto é a figura 

da alma e a fisiognomonia36, o repertório de uma linguagem das figuras.” (Courtine; Haroche, 

[2007]2016, p. 55). Sendo assim, afirmamos que o rosto é semiologia histórica pela 

materialidade histórica ressoar discursivamente expressividade, artificialidade, estaticidade, 

sorriso aparente, inexpressidade, seriedade. Essas ressonâncias são formações discursivas 

autônomas. Por exemplo: o rosto como corpo maquiado dos modelos e da Dimmy Kieer 

aparenta pela opacidade da maquiagem e o apagamento dos sinais do tempo e a saliência de 

jovialidade e beleza. É efeito de sentido que significa mesmo a imagem sendo muda e o olhar 

do outro lhes construindo a imagem.  

“A fronte traz assim uma inscrição cuja decifração é delicada e complexa” (Courtine; 

Haroche, [2007]2016, p. 58). Mesmo assim, a convergência dos olhares para o sorriso do 

                                                                                                                                                         
Trata-se de figura de linguagem (recurso semântico). Por exemplo: “O rosto é grande e a alma é 

pequena”. / “O rosto é uma vestimenta”. / “O rosto é a apresentação do espírito”. / “O rosto é um 

sorriso tolerante”. / “O rosto é o alimento da alma”. A relação metáfora e metonímia [ou 

transnominação] (o que pode derivar em processo nomeado por ‘metaforiconímico’ (Nascimento, 

2017a) é a junção da relação subjetiva com a objetiva no plano estilístico, semântico, pragmático, para 

designar aquilo “além do nome” e “além do objeto, do ser ou da coisa”. É a relação aglutinada para a 

construção de um universo de sentidos em jogo, postos para a circulação do discurso. Aqui, o leitor 

encontrará análises com metáfora e com metaforiconímia principalmente em materialidade imagética, 

sincretismo na publicidade, especificamente em fotografia digital em revista online (G Magazine). 
36 Fisiognomonia ou fisiognomia tem seu surgimento na Índia. Estudiosos tinham as rugas do rosto 

como objeto de análise. Mais tade, a China dá desenvolvimento e a localiza como subdivisão da 

Medicina chinesa. É o estudo das aparências e não restritivamente ao estudo do rosto. “A fisiognomia 

deve desmontar um indivíduo e depois montá-lo de novo” (Johann Caspar Lavater, Physiognomische 

Fragmente, 1775.). Alguns estudos se centram em aspectos dos traços físicos do ser humano, para ter 

previsão do seu eixo psicológico, constitutivo da subjetividade humana. Já recebeu mais atenção para 

estudos morfológicos do corpo (para “cada parte e cada membro do corpo humano em separado, as 

conexões, relações e proporções que têm entre eles” (Stafford, 1991, p. 96; Stafford, 1984), assim 

como para os estudos fisiológicos, com destaque à observação e às análises dos humores e do clima, e 

para estudos da metrópole moderna (Bolle, 2), por exemplo. A contribuição é para a avaliação 

‘completa’ do indivíduo por meio de diagnóstico de marcas e de traços do corpo humano, registrado 

por características e hábidos de vida. Hoje, a área da Metafísica, da Biofísica e da Física Médica 

contribuem para estudos científicos (cf. Gemeo, 2017).   
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modelo direito por F., B. A. e F. S. insinuam o sabor visível desse sorriso na carne do rosto. A 

marca do sorriso não é um indício superficial, dado à flor da pele, muito menos apenas um 

traço manifesto e estritamente localizado: esse ponto visível de um corpo que olha, de um 

rosto que incrusta na carne a aparente felicidade, cujo lugar de próprio sujeito é tomado sem 

reduzi-lo ao traçado da expressão. Essa escrita fotográfica parece ter a profundidade de uma 

incisão nada frágil e nem nunca fácil de poder testemunhar o interior do homem que ali lhe 

faz fulgurar pela figura sorridente – além da beleza de seus sinais. Eis a janela do rosto – o 

sorriso. Eis a metáfora da alma na estética da carne do corpo modelado.  

 

Mas há ainda outras razões para essa centralidade e preponderância do rosto. 

Se à superfície se declaram abertamente vívios e virtudes, se as mais ocultas 

e secretas afecções da alma são marcadas nele da maneira mais inteligível, 

não é por mera proximidade: próximo da alma, o rosto é feito também à sua 

imagem, qual um espelho (Courtine; Haroche, [2007]2016, p. 53-55). 

 

Vejamos a divergência dos olhares para o peitoral e o abdômen do modelo esquerdo. 

Apenas B. A. fixa o olhar com mais tempo de duração para esses dois pontos. É outra forma 

da metáfora da alma – estáticos sob o olhar, imutáveis na sua relação com as regras pelo corpo 

modelado. O peitoral e o abdômen delineados pelas exigências do corpo-modelo multiplicam 

inúmeros traçados geométricos que põem regularidades estéticas em funcionamento e para 

capturas do olhar – facilmente. Essas figuras regulares pelas semiologias da marca desse 

corpo incomum assinam uma relação do exterior com as visualidades desejadas – 

propriedades de potências pela artificialidade do que foi natural. Do homem-fronte para o 

homem-malhado, põe-se o corpo como figura de um homem que fulgura expressão de beleza 

aparente. Nas ligações sociais, na circulação de sua figura como imagem, sem dúvidas, a 

racionalidade deixa de ocupar lugar para que o gradativo desejo vá ocupar. Assim os olhares 

tecem e o julgamento pelas aparências persiste em nome da exteriorização do corpo-

modelado, diferenciando-se do espelho da alma e de sua metaforização ocupada pelo rosto. 

Com isso, sentidos em fuga fraturam a duração do olhar para o rosto, de modo a causar o 
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deslocamento do olhar para o peitoral e para o abdômen. Isso é o que nomeamos por 

divergência do percurso do olhar de B. A. em relação aos demais percursos. Diante desse 

resultado, até mesmo em comparação com outras fixações e durações do olhar, podemos 

afirmar que os homens leitores divergiram mais que as leitoras mulheres.  

A divergência está para a polissemia! Vejamos: F. dá maior duração do olhar aos rostos 

de Dimmy Kieer e do modelo direito; M., para o pescoço de Dimmy; B. A., para a peruca da 

drag, para o rosto do modelo direito e para o peitoral e o abdômen do modelo esquerdo, 

enquanto F. S. dá maior duração do olhar ao rosto do modelo direito. 

Outros sentidos... 

O rosto do modelo esquerdo não chegou jamais a receber o maior tempo de duração da 

fixação do olhar por quaisquer sujeitos da pesquisa, como se pode analisar nos exemplos 

acima, até mesmo em todos os exemplos (de gaze plot e de heat map) que trazemos. A 

seriedade pelo leve ar de sorriso e a opacidade sexista do rosto do modelo direito identificam 

aparência que expressa distância de liberdade e aponta para aquela que expressa contenção e 

silêncio das emoções, contenção e silêncio da transparência, que expressa possivelmente à 

opacidade do fetichismo e à opacidade daquela expressão que inclina às recepções de novas 

experiências sexuais. Nesse caso, o fetiche está no nível da incógnita, ou da impossibilidade! 

A aparência de seriedade ordena parecer de equilíbrio e reprodução de normatividades 

sexistas, por exemplo, ou de confiabilidade e de certezas, ou ainda de moral e ética, consoante 

aos valores culturalmente fixados pela regulação da heterossexualidade.  

Essas leituras se ancoram pela intericonicidade da fotografia de capa da revista com a 

fotografia do ensaio, cujo Dicesar não está como drag queen, mas está por ele mesmo com 

rosto e parte do corpo em moldura por um esquadro de madeira, que apresenta efeito de 

recorte. Ele mesmo está em porta-retrato vivo. Como se comportam os modelos vivos, por 

exemplo. Exatamente por essa intericonicidade – conceito que “supõe colocar em relação 

imagens externas, mas igualmente internas, [...], imagens das impressões visuais estocadas 

pelo indivíduo. Não existe imagem que não nos faça ressurgir outras imagens, tenham elas 
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sido outrora vistas ou simplesmente imaginadas.” (Courtine, [2011]2013, p. 43) –, o modelo 

direito se encontra com a seriedade como nudez de seu próprio rosto. Vejamos. Não deixemos 

de conferir essa fotografia (cf. F12).  

 

  
 

Figura 12 [F12] – intericonicidade da fotografia do ensaio da revista com a fotografia de capa 

(Conteúdo em páginas da edição 150 da G Magazine, maio de 2010) 

 

O obtuso do rosto sério oblitera iconicamente para um sorriso leve, se comparadas à 

fotografia do ensaio com aquela de capa. Só que a aparência pode parecer o inverso! A 

surpresa pode estar apenas guardada na seriedade. O cálculo de si na disciplina imputada pela 

seriedade pode mascarar o caráter vão e ridículo da própria dissimulação. Essa disciplina pode 

opor o mundo interior, a profundeza de si, em prol de uma pose que está ausente, em prol da 

nudez das qualidades da alma e do espírito. Feito de superficialidade e artificialidade, a pose 

instaura a maquiagem de si! O que maquia, esconde. O que esconde, mascara – isso mesmo: 

mascara por máscaras. Quando da surpresa, a palidez deixa o recobrimento se desmanchar e 

dá, então, espaço para as formas dos traços transparecerem as suas cores. A surpresa não deixa 

de ter êxito! Assim foi que podemos nos surpreender com a área cueca do modelo direito de 

maior interesse pelo homem heterossexual M. A. Sim – interesse pela cueca. A surpresa do 
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percurso de leitura do olhar estava exatamente no incalculável maior interesse por uma cueca. 

Não era um olhar simplesmente para a cueca em si, como objeto. O olhar estava para o que 

um lingerie cobre e em espaços específicos de descobrimento do que essa cueca esconde! Ali 

se tem a surpresa do dote, a surpresa do desempenho e da eficiência (ou não) do prazer. Com 

isso, fazem-se necessárias as seguintes palavras: “A afirmação de um homem dúbio no qual o 

ser se distingue da aparência; a preferência dada à aparência em nome da visibilidade; o 

domínio de si e a repressão do sentimento; o cálculo do comportamento na relação com o 

outro.” (Courtine; Haroche, [2007]2016, p. 212). 

Com isso, voltemos à questão do rosto na relação com o peitoral, o abdômen e com a 

cueca. Na relação obtuso e obviedade, a função prática do rosto é estar a nu – um rosto a nu – 

cuja fulguração mostra o talento pessoal e a “dimensão que permite compreender o enigma da 

sua história” (Courtine; Haroche, [2007]2016, p. 44). Essa dimensão põe a nudez do rosto 

como materialidade histórica, sobremaneira a sua inscrição na história social dos homens, 

que, por períodos históricos e por experiências de vida, está sob reconfiguração política e 

social. Em palavras dos autores: “Não é tanto, pois, o rosto, mas a figura que constitui o 

objeto da fisiognomonia; é a figura que faz sinal no rosto; o que se mostra e o que se percebe, 

o que nele se exprime ou se esconde, o que se pode nele reconhecer e descrever. Aquém da 

figura, o rosto escapa como um enigma” (Courtine; Haroche, [2007]2016, p. 46-47).  

Exatamente nesse ponto sobre a figura é que consideramos o funcionamento do corte 

de sentidos. A figura é um corte de sentidos em relação ao corpo e a alma. Com isso, as 

figuras do peitoral e a do abdômen diferem da figura cueca e da nudez do rosto.  O rosto está 

na ordem do que é nu, mas não são nus o peitoral e o abdômen em situações públicas. 

Costumam estar vestidos, assim como a cueca dá vestimenta. A cueca é um corte de sentidos. 

O peitoral e o abdômen desnudados – sem vestimenta – também instauram cortes de sentidos, 

mas de outra ordem. A ordem do íntimo: a expressão da sedução, a emoção do erótico. 

Apresentá-los nus os jogam em relação ao corpo e a alma para as visibilidades, para olhares 

vigilantes – alguns inibidos, outros constrangidos, muitos reprovadores, a maioria seduzidos. 
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Já a cueca nivela o corte e sedimenta os sentidos. Sentidos de aprovação, ou de reprovação. 

Sentidos divididos. Alguns mascarados. Outros desconfiados. Muitos sentidos curiosos – pela 

surpresa, jamais pela decepção. Assim, todos eles estão em funcionamento “[...] no domínio 

das percepções do corpo como forma simbólica; (...) essas maneiras de dizer e modos de ver o 

corpo e o rosto humanos, são então a tradução de uma mutação das imagens do corpo” 

(Courtine; Haroche, [2007]2016, p. 47). 

Da nudez do rosto que o olhar se depura, suas figuras que se desfazem aos poucos de 

um fundo de imagens e sobrecargas estéticas que atravessam o espaço do rosto, estão outros 

modos de nudez em sua relação com o corpo. A seguir, consideremos outros sentidos de 

nudez do corpo em perspectiva da história da sexualidade, no que mais ela pode defrontar, em 

se tratando de homens gêmeos – o incesto e a interdição. 

 

6.2 Rede parafrástica e sentidos de nudez 

 

Vejamos a imagem: 
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(1) 

Figura 13 [F13] – Paráfrase visual 1 (Conteúdo em páginas da edição 150 da G Magazine (maio de 2010) 

Disponível em: < http://www.imagebam.com/gallery/43c2cc87d1d0698bdf0227a87c629311/ >  

Acesso em: 3. maio de 2017. 
 

Consideremos a rede parafrástica sobre a tal sugestividade da sexualidade dos gêmeos 

e (com) da drag queen, quando asseveramos mais sentidos para outra acepção a respeito do 

acontecimento: “falamos dessa outra forma, a de fundação do próprio acontecimento - que se 

remete ao passado, mas àquele que não fora memorizado - e que passa a fazer parte do espaço 

da memória social” (Souza, 2012, p. 20). 

De todo modo, a respeito do acontecimento que passa a fazer parte do espaço da 

memória social, teríamos mais sentidos com a reflexão dos gregos na época clássica, cuja 

“problematização moral do alimento, da bebida e da atividade sexual, tenha sido feita de 

maneira bem semelhante. As iguarias, os vinhos, as relações com as mulheres e com os 

rapazes constituem uma matéria ética análoga (...)”. Daí se tem a mesma questão: como se 

pode e como convém “se servir” (chrēslhai) dessa dinâmica dos prazeres, dos desejos e dos 
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atos de uma drag queen, por exemplo? Foucault responde: Questão do bom uso. Em seguida, 

complementa, recorrendo a Aristóteles: “Como diz Aristóteles: “Todo mundo, em certa 

medida, usufrui do prazer da mesa, do vinho e do amor; mas, nem todos o fazem como 

convém (ouch'hōs dei)” (Foucault, [1984] 2014, vol. II, p. 64). 

Nem todos o fazem como convém. Há heterotopias. Há apetites para pratos mais 

diversos; desde as comidas típicas, em festividades regionais, até as comidas locais, com 

temperos e toques inigualáveis, em festividades particulares, privadas. Atos negociados. 

Desejos inexplicáveis – dinâmica dos prazeres. Dinâmica no uso dos prazeres: estratégia da 

necessidade – temperança!        

 

(...) a temperança não pode tomar a forma de uma obediência a um sistema 

de leis ou a uma codificação das condutas; ela também não pode valer como 

um princípio de anulação dos prazeres; ela é uma arte, uma prática dos 

prazeres que é capaz, ao “usar” daqueles que são baseados na necessidade, 

de se limitar ela própria: “A temperança”, diz Sócrates, “é a única que nos 

faz suportar as necessidades de que falei e é a única, igualmente, que nos faz 

experimentar um prazer digno de memória” (...) (Foucault, [1984] 2014, vol. 

II, p. 64). 

 

 Não pode tomar a forma de uma obediência a um sistema de leis ou a uma 

codificação das condutas foi o que Dimmy Kieer mostrou: ela é uma arte, uma prática dos 

prazeres que... Assim, Dimmy Kieer está com seus big brothers gêmeos, uma vez mais. 

Transbordou ao acontecimento de capa: se a nudez que foi anunciada por propagandas, nudez 

naquela fotografia de capa, que não se apresentou, de fato, pois cuecas foram o que se 

presentificaram no duplo brothers, a partir dessa fotografia em vermelho e nude, teremos 

algumas fotografias outras e paráfrases visuais na ordem da imagem e nos sentidos do olhar: 

o desnudamento, a nudez...          

Ainda sobre o vermelho e o nude: são cores em jogo policrômico que nos faz 

experimentar um prazer digno de memória – a paixão, a sedução..., o deleite do corpo 

masculino nu sobre o vermelho lençol, que ora se mistura e se confunde – onde se inicia um, 
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onde se inicia a outra, meio a rendas – com a peça íntima, aliás, uma nobre lingerie, também 

vermelha, que constitui Dicesar por Dimmy kieer. Essa marca lexical que consta naquele 

enunciado de capa (Dicesar por Dimmy Kieer com seus big brothers gêmeos) é justamente 

pela significância do seu travestimento por roupas, peruca e acessórios femininos, 

remetendo-nos à memória alegórica pelo funcionamento do vermelho como “a imagem da 

fantasia, da máscara, da cor, do brilho (...), quando aí se inscreve um outro real da história” 

(Souza, 2000, p. 149). Esse funcionamento opera como alegoria por tratar de uma cor 

específica – a cor vermelha – dentre o rol das demais cores, sendo ela ocupante de um lugar 

na significação, cuja ocupação marca a sua constituição na memória social. Exatamente esse 

lugar em que se ocupa é o curso incessante de reconfiguração da memória: para usar o 

termo de Pêcheux, o lugar de “desdobramento” do Dicesar por Dimmy Kieer. Ou para usar o 

termo de Souza, o lugar de “subversão” – Dicesar por Dimmy Kieer com seus big brothers 

gêmeos.  

 Na próxima fotografia, os enunciados verbais “Só nos separamos quando um tem um 

evento diferente do outro (Dirceu)” e “Só nos separamos quando não dá mesmo (Diego)” 

presentificam a linguística na materialidade não verbal, por ora materialidade fotográfica, 

imagética. Na imagem, a seguir, Diego e Dirceu estão com cuecas de outro modo daquela que 

se apresentara na fotografia de capa: cuecas que não cobrem o bumbum, mas que descobrem, 

-des-cobrem, diferente daquelas lilás e roxa que cobriam os membros fálicos dos gêmeos, 

cujas mãos de Dimmy Kieer os sobrepunham! Eis a não separação, só quando não dá mesmo 

(Diego).      
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(2) 

Figura 14 [F14] – Paráfrase visual 2 (Conteúdo em páginas da edição 150 da G Magazine (maio de 2010) 

Disponível em: < http://www.imagebam.com/gallery/43c2cc87d1d0698bdf0227a87c629311/ >  

Acesso em: 3. maio de 2017. 

 

Os enunciados “Só nos separamos quando um tem um evento diferente do outro 

(Dirceu)” e “Só nos separamos quando não dá mesmo (Diego)” apresentam a não-divisão do 

duplo, a presença-ausência do gêmeo, a dissociação. A marca subordinativa temporal 

“quando” justifica a possibilidade da ausência de uma metade da laranja, de uma metade da 

outra cara-metade. Esse jogo metafórico é uma presença do deleite do desejo – o jogo do 

efeito imaginário com uma fundação do acontecimento: prazer do desejo do incesto, desejo de 

incesto, desejo da participação do leitor com o duplo, com o gêmeo, por meio de uma 

educação da desaprendizagem das condutas e das normatividades, quando a temperança 

ensina a desconfiar das máscaras de um desejo reprimido, ou quase abortado.      

 

É verdade que na educação e no exercício da temperança recomenda-se 

desconfiar dos sons, imagens e perfumes. Mas não porque a importância que 
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se lhes dá seja a forma mascarada de um desejo, cuja essência consistiria em 

ser sexual; e sim porque existem músicas que por seus ritmos são capazes de 

enfraquecer a alma, porque existem espetáculos que são capazes de tocar a 

alma como um veneno e porque tal perfume, tal imagem, são de molde a 

evocar a “lembrança da coisa desejada”. E quando se rir dos filósofos que 

pretendem amar nos rapazes somente as belas almas, não se suspeitará que 

eles alimentem sentimentos perturbadores dos quais talvez não tenham 

consciência, mas simplesmente que eles desejam um face a face a fim de 

introduzir a mão sob a túnica do bem amado. (Foucault, [1984] 2014, vol. II, 

p. 51-52). 

 

Desconfiar das máscaras de um desejo reprimido, ou quase abortado, não é apenas a 

descrição dos órgãos de prazer, não é apenas fazer se romper uma zona de silêncio rigoroso. É 

fundar um acontecimento-outro, que constrói outro sentido, novos sentidos, sentidos 

desnormatizados, direcionando-se e se construindo pelo próprio olhar através dos gestos de 

interpretação. Pelo próprio corpo da imagem que corta, recorta, constrói e desfaz pelos 

incontestáveis deslizamentos de sentidos, efeitos metafóricos, efeitos metaforiconímicos, 

ordenados pela injunção do dizer da imagem do gênero humano. 

 

Quanto ao gênero humano, mesmo que as descrições dos órgãos e de seu 

funcionamento sejam detalhadas, os comportamentos sexuais, com suas 

possíveis variantes, são apenas evocados. O que não quer dizer, contudo, que 

haja em torno da atividade sexual dos humanos, na medicina, na filosofia ou 

na moral gregas, uma zona de silêncio rigoroso. O fato não é que se evite 

falar desses atos de prazer: mas, quando se reflete a respeito deles, o que 

coloca problema não é a forma que tomam mas sim a atividade que 

manifestam. Sua dinâmica muito mais do que sua morfologia. (Foucault, 

[1984] 2014, vol. II, p. 52) 

 

Sua dinâmica manifesta muito mais que a morfologia dos órgãos: “Costumávamos 

nos vestir igual nas festas, para confundir mesmo” (Dirceu), “Já fiquei com uma pessoa com 

quem ele ficou, mas foi um acidente” (Diego). A vestimenta alimentava as festas; alimentava 

os acidentes, as confusões, as ficadas. A morfologia meramente não supera a atração 

exercida pelo prazer e a força do desejo.  
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(3) 

Figura 15 [F15] – Paráfrase visual 3 (Conteúdo em páginas da edição 150 da G Magazine (maio de 2010) 

Disponível em: < http://www.imagebam.com/gallery/43c2cc87d1d0698bdf0227a87c629311/ >  

Acesso em: 3. maio de 2017. 
 

“Costumávamos nos vestir igual nas festas...” (Dirceu) e “Já fiquei com uma pessoa 

com quem ele ficou...” (Diego) apresentam a dissociação – a elisão do prazer e a intensidade 

do desejo. “Será, em seguida, um dos traços fundamentais da ética da carne e da concepção 

da sexualidade, a dissociação — pelo menos parcial — desse conjunto.” Uma certa “elisão” 

do prazer “se marcará, igualmente, por uma problematização cada vez mais intensa do 

desejo (no qual se verá a marca originária da natureza decaída ou da estrutura própria ao ser 

humano)” (Foucault, [1984] 2014, vol. II, p. 52-53). 

Na quase inseparabilidade, na separação apenas quando não dá mesmo – conforme o 

enunciado de Diego na foto anterior, e nessa dissociação de um em dois, a questão do 

gêmeo, da semelhança como referência, a policromia materializa discursivamente condições 

de produção sexual para a intensidade sexual do incesto e a elisão do prazer. Explicamos. “A 
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prática dos prazeres diz respeito, igualmente, a uma outra variável que se poderia chamar de 

“papel” ou de “polaridade”.” Na fotografia digital acima, observamos o “papel” de Diego em 

relação ao “papel” de Dirceu – eis a polaridade. Percebemos facilmente dois pólos com 

papéis diferentes quando acionamos nossa memória discursiva no que se refere às posições 

sexuais.   

 

Ao termo aphrodisia corresponde o verbo aphrodisiazein; ele se refere 

à atividade sexual em geral: assim, fala-se do momento em que os animais 

chegam à idade em que são capazes de aphrodisiazein; também designa a 

realização de um ato sexual qualquer: assim, Antístenes evoca em Xenofonte 

a vontade que ele tem, às vezes, de aphrodisiazein. Mas o verbo pode, 

igualmente, ser empregado com seu valor ativo; nesse caso, ele se refere 

particularmente ao papel dito “masculino” na relação sexual, e à função 

“ativa” definida pela penetração. E, inversamente, pode-se empregá-lo em 

sua forma passiva; nesse caso, ele designa o outro papel na conjunção 

sexual: o papel “passivo” do parceiro-objeto. Esse papel é o que a natureza 

reservou às mulheres — Aristóteles fala da idade em que as jovens tornam-

se suscetíveis de aphrodisiasthenai é também aquele que pode ser imposto 

pela violência a alguém que se encontra reduzido a objeto do prazer do 

outro; é igualmente o papel aceito pelo rapaz ou pelo homem que se deixa 

penetrar por seu parceiro — o autor de Problemas se interroga, dessa 

maneira, sobre a razão pela qual certos homens obtêm prazer no 

aphrodisiazesihai. 

Temos, sem dúvida, razão em dizer que não existe no vocabulário 

grego substantivo que agrupe numa noção comum o que pode haver de 

específico na sexualidade masculina e na sexualidade feminina. Mas é 

preciso sublinhar que, na prática dos prazeres sexuais, distingue-se 

claramente dois papéis e dois pólos, como também podem ser distinguidos 

na função generativa; são dois valores de posição — a do sujeito e a do 

objeto, a do agente e a do paciente: como diz Aristóteles, “a fêmea enquanto 

fêmea é de fato um elemento passivo, e o macho, enquanto macho, um 

elemento ativo”. (Foucault, [1984] 2014, vol. II, p. 56-57) 

 

 Diferentemente dessa sociedade grega, a fotografia digital circunscreve específica 

polaridade: o papel de aphrodisiazein está para Dirceu, enquanto o papel de 

aphrodisiasthenai está para Diego. “Aphrodisiazein: aquele que pode ser imposto pela 

violência a alguém que se encontra reduzido a objeto do prazer do outro; é igualmente o 
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papel aceito pelo rapaz ou pelo homem que se deixa penetrar por seu parceiro”. Este está no 

papel passivo, aquele no de ativo, por estar visivelmente em ereção, em posição de pé. 

Deitado, de bruços, ele se acena sorridente ao ativo que se encontra em pé, com órgão 

totalmente ereto, em dominação ao puxar a cueca do supostamente passivo. A posição é de quatro... 

A nossa memória não nos deixa falhar – eis o dominador em cena enunciativa. A condição de 

produção não titubeia! A intensidade sexual do homem em pé está para a elisão do prazer 

incestuoso. É fato? Não, pois a imagem é produzida com finalidade erótica!  

Particularmente, a diferença da sociedade grega é que o papel dito “masculino” na 

relação sexual imaginariamente se sucederia: a função “ativa” estaria definida pela 

penetração. Só que na materialidade fotográfica, há outro homem em sua forma passiva – 

assim analisaria o papel do masculino de bruços. Aphrodisiazein é referência verbal para 

aquele outro papel na conjunção sexual: o papel “passivo” do parceiro-objeto. Papel 

reservadamente às mulheres... 

No entanto,  

 

Se a atividade sexual deve ser assim objeto de diferenciação e de apreciação 

moral, a razão disso não é que o ato sexual seja um mal em si mesmo; 

também não é porque traga consigo a marca de uma decadência primeira. 

Mesmo quando a forma atual da relação sexual e do amor é referida, como é 

o caso por Aristófanes no Banquete, a algum drama originário — orgulho 

dos humanos e castigo dos deuses —, nem o ato nem o prazer são por isso 

considerados maus; ao contrário, eles tendem à restauração daquilo que era 

para os humanos o modo de ser mais completo. (Foucault, [1984] 2014, vol. 

II, p. 59). 

 

 Então, o ato e o prazer tendem à restauração daquilo que era para os humanos o 

modo de ser mais completo. Essa justificativa cabe ao incesto, de todo modo. Só que não é 

bem assim a compreensão histórica acerca dessa prática duradoura em sociedades já 

vindouras. A interdição se presentificara no século XVIII, quando se alertou para a suposta 

manutenção do bem maior à humanidade. 
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Essa fixação do dispositivo de aliança e do dispositivo de sexualidade na 

forma da família permite compreender certo número de fatos: que a família 

se tenha tornado, a partir do século XVIII, lugar obrigatório de afetos, de 

sentimentos, de amor; que a sexualidade tenha, como ponto privilegiado de 

eclosão, a família; que, por esta razão, ela nasça “incestuosa”. Pode ser 

muito bem que, nas sociedades onde predominem os dispositivos de aliança, 

a interdição do incesto seja uma regra funcionalmente indispensável. Mas, 

numa sociedade como a nossa, onde a família é o foco mais ativo da 

sexualidade e onde são, sem dúvida, as exigências desta última que mantêm 

e prolongam sua existência, o incesto, por motivos inteiramente diferentes, e 

de modo inteiramente diverso, ocupa um lugar central; é continuamente 

solicitado e recusado, objeto de obsessão e de apelo, mistério temido e 

segredo indispensável. Aparece como altamente interdito na família, ha 

medida em que representa o dispositivo de aliança; mas é, também, algo 

continuamente requerido para que a família seja realmente um foco 

permanente de incitação à sexualidade. Se, durante mais de um século, o 

Ocidente mostrou tanto interesse na interdição do incesto, se, com 

concordância quase total viu nele um universal social e um dos pontos de 

passagem obrigatórios para a cultura, talvez fosse porque encontrava nele 

um meio de se defender, não contra um desejo incestuoso mas contra a 

extensão e as implicações desse dispositivo de sexualidade posto em ação, e 

cujo inconveniente, entre tantos benefícios, era o de ignorar as leis e as 

formas jurídicas da aliança. Afirmar que toda sociedade, qualquer que seja, e 

por conseguinte a nossa, está submetida a essa regra das regras, garantia que 

tal dispositivo de sexualidade, cujos efeitos estranhos começavam a ser 

manipulados — entre eles a intensificação afetiva do espaço familiar — não 

pudesse escapar ao grande e velho sistema da aliança. Com isso, o direito, 

mesmo na nova mecânica de poder, estaria a salvo. Pois este é o paradoxo da 

sociedade que, desde o século XVIII, inventou tantas tecnologias de poder 

estranhas ao direito: ela teme seus efeitos e proliferações e tenta recodificá-

los nas formas do direito. Se se admitir que o limiar de toda cultura é o 

incesto interdito, então a sexualidade, desde tempos imemoriais, está sob o 

signo da lei e do direito. A etnologia, reelaborando sem cessar, há tanto 

tempo, a teoria transcultural da interdição do incesto, bem mereceu todo o 

dispositivo moderno de sexualidade e dos discursos teóricos que produz. 

(Foucault, [1976] 2017, vol. I, p. 118-120). 

 

 Na verdade, a justificativa da lei e do sistema jurídico, que regimentam as sociedades, 

em geral, têm a família como esse bem maior da humanidade. Só que “A família é o 

permutador da sexualidade com a aliança: transporta a lei e a dimensão do jurídico para o 

dispositivo de sexualidade; e a economia do prazer e a intensidade das sensações para o 
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regime da aliança” (Foucault, [1976] 2017, vol. I, p. 118). Façamos o exercício de 

substituirmos a palavra permutador por outra: pertubador. Eis outro sentido que pode estar 

em funcionamento analítico. Temos, então: A família é o perturbador da sexualidade com a 

aliança: transporta a lei e a dimensão do jurídico para o dispositivo de sexualidade; e a 

economia do prazer e a intensidade das sensações para o regime da aliança. O resultado com 

ou sem a palavra “perturbador” traz as consequências da economia do prazer, já 

anunciadas por Foucault.  

A fotografia digital acima não apresenta a economia do prazer, inversamente, 

apresenta a liberdade do prazer para o leitor. Ainda avançaremos mais a análise, quando 

apresentaremos a desestruturação dos “papéis” sexuais (ativo e passivo). Esses papéis 

relativamente estáveis na polaridade ilusória um dia já calculada, se considerarmos a 

constituição do pensamento da sociedade grega.  

Com relação à economia do prazer e à liberdade do prazer, busquemos em Freud 

(1905; 1915) a inteligibilidade do caso Dora e da famosa fase edípica. Isso para se entender, 

uma vez melhor, a estruturação do recalque e do dispositivo da sexualidade, nas suas diversas 

matrizes para obtenção do princípio do prazer. Eis a relevância da psicanálise, em palavras 

do admirável filósofo francês: 

 

A psicanálise vem inserir-se nesse ponto: teoria da mútua implicação 

essencial entre a lei e o desejo e, ao mesmo tempo, técnica para eliminar os 

efeitos da interdição lá onde o seu rigor a torne patogênica. Em sua 

emergência histórica, a psicanálise não pode se dissociar da generalização do 

dispositivo de sexualidade e dos mecanismos secundários de diferenciação 

que nele se produziram. O problema do incesto, deste ponto de vista, ainda é 

significativo. Por um lado, como vimos, sua proibição é colocada como 

princípio absolutamente universal que permite pensar, ao mesmo tempo, o 

sistema de aliança e o regime da sexualidade; essa interdição, sob uma forma 

ou outra, vale, portanto, para toda sociedade e todo indivíduo. Mas, na 

prática, a psicanálise assume a tarefa de eliminar, naqueles que estão em 

condições de recorrer a ela, os efeitos de recalque que a interdição pode 

induzir; permite-lhes articularem em discurso o desejo incestuoso. Ora, na 

mesma época, organizava-se uma caça sistemática às práticas incestuosas, 

tais como existiam no campo ou em certos meios urbanos a que a psicanálise 
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não tinha acesso: organizou-se, então, um estreito esquadrinhamento 

administrativo e judiciário para pôr-lhes fim; toda uma política de proteção à 

infância ou de tutela dos menores “em perigo” tinha por objetivo, em parte, 

sua retirada das famílias suspeitas — por falta de espaço, proximidade dúbia, 

hábito de devassidão, “primitivismo” selvagem, ou degenerescência — de 

praticarem o incesto. Enquanto o dispositivo de sexualidade, desde o século 

XVIII intensificara as relações afetivas, as proximidades corporais entre pais 

e filhos, enquanto houvera uma constante incitação ao incesto na família 

burguesa, o regime de sexualidade aplicado às classes populares implica, ao 

contrário, na exclusão das práticas do incesto ou, pelo menos, em seu 

deslocamento para outra forma. Na época em que o incesto é, de um lado, 

perseguido como conduta, a psicanálise, do outro lado, empenha-se em 

revelá-lo como desejo e em eliminar, para os que sofrem, o rigor que o 

recalca. Não se deve esquecer que a descoberta do Édipo foi contemporânea 

da organização jurídica da perda do poder paterno (na França, através das 

leis de 1889 e 1898). No momento em que Freud descobria qual era o desejo 

de Dora, e permitia-lhe raanifestar-se, havia quem se armasse para desatar, 

em outras camadas sociais, todas essas proximidades condenáveis; o pai, por 

um lado, era erigido em objeto de amor obrigatório; mas por outro lado, se 

fosse amante, era proscrito pela lei. Assim, a psicanálise, como prática 

terapêutica reservada, desempenhava em relação a outros procedimentos, um 

papel diferenciador, num dispositivo de sexualidade agora generalizado. Os 

que tinham perdido o privilégio exclusivo de se preocupar com sua própria 

sexualidade têm, doravante, o privilégio de experimentar mais do que outros 

o que a interdita, e possuir o método que permite eliminar o recalque.  

A história do dispositivo de sexualidade, assim como se desenvolveu a 

partir da época clássica, pode valer como arqueologia da psicanálise. Vimos, 

efetivamente, que ela desempenha vários papéis simultâneos nesse 

dispositivo: é mecanismo de fixação da sexualidade sobre o sistema de 

aliança; coloca-se em posição adversa em relação à teoria da 

degenerescência; funciona como elemento diferenciador na tecnologia geral 

do sexo. Em torno dela, a grande exigência da confissão que se formara há 

tanto tempo, assume novo sentido, o de uma injunção para eliminar o 

recalque. A tarefa da verdade vincula-se, agora, ao questionamento da 

interdição. (Foucault, [1976] 2017, vol. I, p. 141-142). 

 

Com o papel da psicanálise sobre o desejo, a lei e a interdição, podemos compreender 

a sua relação com o dispositivo de sexualidade, de modo a levarmos para o funcionamento de 

sentidos na leitura do incesto, como vimos acima. Ainda mais significativo, faremos relações 

interpretativas – teórica e analiticamente – da interdição à saída do armário, perpassando por 

pontos como: sexualidades conservadas e prazeres, pedagogia masculina ateniense, semântica 
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do corpo-sexuado, pulsão da carne e a política da biologia, fulguração, desejo, fantasia, 

pulsão, escrita do corpo como imagem, e, por fim, nudez e cegueira “branca” para a reflexão 

sobre a falsidade da moral.  

Por esses pontos, pensamos ainda na história do dispositivo de sexualidade até 2010, 

ou melhor, na história da primeira década deste século XXI, para compreensões de como se 

desenvolveu a partir da época clássica. Enfatizamos a compreensão de uma certa “arqueologia 

da psicanálise”, trazendo a fulguração dos corpos nas imagens pelo desejo e a lógica da 

fantasia, não deixando a pulsão como produção analítica importante, uma vez as imagens 

policromicamente constituírem discusos eróticos em suas diversas páginas publicitárias. 

Vimos, então, da interdição à saída do armário, vários papéis simultâneos nesse dispositivo 

da sexualidade: mecanismo de fixação do desejo, da fantasia, da pulsão, do imaginário, do 

simbólico, colocando-se os sujeitos leitores em posições adversas em relação à interdição, ao 

proibido, ao tabu. O elemento diferenciador na reflexão, a seguir, é trazer à tona a tecnologia 

do sexo. Com isso, a grande exigência nossa, aqui, é colocar a leitura como confissão do 

desejo do leitor e da fantasia que assume novos sentidos – a responsabilidade da leitura 

subjetiva do olhar na tarefa de “uma injunção para eliminar o recalque”. Trazê-la como 

responsabilização do efeito de verdade vinculada à tarefa de “questionamento da interdição” 

(Foucault, [1976] 2017, vol. I, p. 142). O leitor deste meu texto pode estar se perguntando 

agora: a leitura pode ser uma “confissão do desejo”? Em que sentido? A leitura tem sua 

própria performatividade, que ganha sentido político, antinormativo, mas isso se mistura à 

uma crença da “verdade” do desejo em relação ao dito.   
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7. Sexualidades conservadas e prazeres – a saída do armário 

 

 Consideremos a temática do Homem, da sua masculinidade e sexualidade, no esforço 

de compreender a conservação das práticas sexuais entre homens, na esteira de não 

reproduzirmos os discursos da balela da “anomalia (anormalidade)” ou da “política do 

incorreto”, segundo correntes cristãs e à própria cultura de matriz heteronormativa. Ah, e da 

própria cultura que insere a interdição como prática inerente ao combate a degenerescência da 

humanidade. Polêmica. Como disse Foucault ([1976]2017, p. 21): “[…] pode-se muito bem 

policiar a língua, a extensão da confissão e da confissão da carne não para de crescer. [...] – 

a todas as insinuações da carne: pensamentos, desejos, imaginações voluptuosas, deleites, 

movimentos simultâneos da alma e do corpo, tudo isso deve entrar, agora, e em detalhe, no 

jogo da confissão e da direção espiritual. O sexo, [...] seus efeitos devem ser seguidos [...]: 

tudo deve ser dito. […]”. Esse policiamento da língua na confissão da sexualidade e das 

práticas de vontade e de satisfação dos prazeres da carne não foram positivamente bem vistos 

a muitos olhares. Olhares dos pregos, pregões e pregadas moralizantes. Daqueles que 

detiveram o poder religioso de confiscar os pecados da carne e do mundo. Daqueles 

pregadores, homens “pregadas”. 

 Sabemos bem disso pela apaixonante História da sexualidade. Estudo científico de 

rigor, estudo em quatro tomos sobre a sexualidade no mundo ocidental. Assim nos presenteou 

o filósofo e historiador francês Michel Foucault. Como já bem disseram – o filósofo do século 

XXI. Será o mais lido! O primeiro livro, com o subtítulo A vontade de saber, publicado em 

1976, analisa a hipótese repressiva. Afirmou sobre a hipótese de que a sociedade ocidental 

teria suprimido a sexualidade, desde o século XVII até meados do século XX, como sendo 

uma ilusão. O que se teve foi o inverso, afirmou o admirável francês: “os discursos sobre a 

sexualidade proliferaram incontrolavelmente durante este período”. Eis a epígrafe de nosso 

presente texto!  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexualidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ocidente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
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 A sexualidade começara a ser tema científico, na esteira de classificar os diversos tipos 

de sexualidade e incentivar os sujeitos pecadores a confessarem seus sentimentos e condutas 

sexuais, tudo com o desejo de conhecer a verdade sobre o sexo. É claro que se trata de ironia 

– sujeitos pecadores! Eis certa crítica. Bem-humorado “nosso” célebre imortal Foucault. Um 

dos homossexuais imortais mais célebres, talvez! Não foi à toa a admiração “insinuosa” de 

Paul Veyne37, explícita na introdução de seu reconhecido e admirado livro por nós, brasileiros, 

analistas de discurso, Foucault, Sa pensée, sa personne38:  

 

 Na circunstância, o observador que é o herói deste livro chamava-se 

Michel Foucault, essa personagem magra, elegante e incisiva que nada nem 

ninguém fará recuar e cuja esgrima intelectual manejava a escrita como se 

fosse um sabre. É por isso que eu poderia ter intitulado o livro que vai ler O 

Samurai e o peixinho vermelho (VEYNE, [2008]2009, p. 10, grifo do autor). 

 

 O grande interesse alimentado pela curiosidade do autor: a criação do sujeito e a sua 

forma constituída, ou de constituição (eis a razão de seu outro estudo, que fora curso em 1982 

e se tornara em obra: L’Herméneutique du sujet.). História da sexualidade não é menos que 

estudo sobre confisco da identidade das pessoas, demonstrado estar cada vez mais ligado à 

sua sexualidade. De outro modo, mas nessa esteira de pesnamento, recentemente afirmaram 

R. Jon McGee e Richard L. Warms, em publicação39 americana de 2011. 

 Posteriormente, História da sexualidade II: O uso dos prazeres e História da 

sexualidade III: O cuidado de si, publicados em 1984, outros resultados foram obtidos para 

alentar suas motivações a respeito do sujeito e do prazer, para com “o policiar a língua”. Eis 

uma objeção maior que ficara em projeto rascunhado: História da sexualidade IV – Os 

prazeres da carne. Não chegou a ser concluído. Como deixou manifesta em testamento, a 

                                                 
37 Aluno e amigo de Michel Foucault. 
38 Veyne, Paul. Foucault, Sa pensée, sa personne. Paris: Albin Miche, 2008. Tradução para edição 

lisboeta: Veyne, Paul. Foucault, O pensamento, a pessoa. Lisboa: Edições Texto e Grafia, 2009.  
39 Mcgee, R. J.; Warms, R. L. Anthropological Theory: An Introductory History. Nova Iorque: 

McGraw Hill, 2011.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Verdade
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vontade de Michel Foucault foi de que nenhum de seus textos inacabados fossem publicados. 

De 1984 ao ano de 2016, nunca foi divulgado o conteúdo do quarto escrito de História da 

sexualidade40. Eis 2018 o ano de sua publicação! 

 Seguimos. O que é que todo fóbico traz de si? Uma própria fobia! O que ele esconde? 

Por que ele é fóbico, “fobilizante”, “fobilizador”, repressor? A sua repressão esconde o que de 

si mesmo? De outro lado: o “reprimido”, a “aberração”, o “diferente”, a “praga humana”, o 

“improdutivo”, o que sufoca? O que está na ordem da repressão? Eis uma saída: a tomada de 

posição, lembrando, aqui, a expressão teoricamente elaborada pelo fundador da Análise de 

discurso, de Escola Francesa (1960). Toquemos em uma questão social emergente, que não se 

cala, que é visivelmente da ordem da autoria, da particularidade, da singularidade, da 

humanidade, da sexualidade, do próprio prazer do corpo pulsional.  

 Seguimos mais. A saída do armário! Eis uma ação (ou estado?) contemporânea de 

conflitos pessoais e sociais, frente aos falsos moralismos e aos impérios religiosos, tão 

fraturados e desestruturados, nos últimos tempos. A saída do armário é nada mais do que a 

ação humana, principalmente, do ser humano que toma a sua posição sexual e de gênero como 

subjetiva, sexual e biologizante, no sentido de anúncio público da orientação sexual ou da 

identidade de gênero de alguém, ou de si próprio. Estar fora do armário significa que alguém 

é de orientação, geralmente, homossexual, bissexual ou transgênero (Seidman, 2002). Essa 

tomada de posição-sujeito não oculta a sua própria orientação sexual, ao contrário: revela ao 

outro ou a si mesmo sua orientação, preferência, identificando-se com específica prática 

sexual, desejo e gozo psíquico. Em comemoração aos sujeitos que tenham essa tomada de 

posição, popularmente, The Coming Out Day41 (em português, Dia de sair do armário) é um 

dia internacional para aumentar a conscientização sobre a importância de “sair do armário” e 

discutir temas relacionados aos gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros 

                                                 
40 Eis nossa homenagem neste estudo acadêmico: Insinuações da Carne: a ordem da imagem e os 

sentidos do olhar – por questões de leitura. Esse ficou pronto – Foucault, M. Histoire de la Sexualité 4 

– Les Aveux de la Chair. Édition établie par Frédéric Gros. Paris: Gallimard, 2018. 
41 Disponível em: < History of Coming Out & Themes of NCOD > Human Rights Campaign. 

Consultado em 23 maio 2017.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bissexual
http://www.hrc.org/resources/entry/the-history-of-coming-out
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(LGBTQ+TT). 11 de outubro é comemorado por membros e simpatizantes de diferentes 

comunidades LGBTQ++ (Hoffman, 2007).   

 A seguir, uma imagem como metáfora para a saída do armário! 

 

Figura 16 [F16] – Fechadura 

Disponível em: < https://pixabay.com/pt/porta-punho-dom%C3%A9stico-158020/ > 

Fundo: < http://bsnscb.com/lines-wallpapers/39449846.html > 

Acesso em 21 maio 2017. 
  

O que temos nessa materialidade de fechadura? Uma porta fechada! Quais seus 

sentidos e significantes? Muitos. Desde a necessidade urgente de abrir a fechadura da porta 

“do armário” até a repressão, sufocamento e medo de “sair do armário”42. Eis as curiosidades 

e os melindres das sexualidades (trans)maculinizadas. Eis a História que não nega seu 

passado, seus sentidos, suas curiosidades, bem como os melindres dessas sexualidades. Eis 

autores, pesquisadores, acadêmicos, doutores, que não nos deixam à mercê desses sentidos – 

pesquisam e pesquisaram sobre diversos aspectos, como amor, sexo, casamento, apologia, 

desvio, danação, as minorias da Idade Média, por exemplo. Sobre a Grécia Antiga, Roma, 

Atenas, Esparta, e muito mais (cf. Vrissimtzis, 2002; Salles, 1983; Funari, 2004; Platão, 2005; 

Richards, 1993; Ullmann, 2005).   

                                                 
42 Conferir Mota, Murilo Peixoto. Ao sair do armário, entrei na velhice...: homossexualidade 

masculina e o curso da vida. Rio de Janeiro: Mobile, 2014. Estudo apresentado como tese de 

doutoramento em Serviço Social, pela Escola de Serviço Social, da UFRJ. 

https://pixabay.com/pt/porta-punho-doméstico-158020/
http://bsnscb.com/lines-wallpapers/39449846.html
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 Por esses estudos – extremamente necessários e relevantes, temos que o período 

clássico da Grécia Antiga tinha a pederastia como prática comum. Essa prática era tida com 

função pedagógica. É, pedagógica, sim: havia transmissão de conhecimento de homens mais 

experientes aos jovens. “O homem mais velho admirava o mais jovem por suas qualidades 

masculinas e o mais jovem respeitava o mais velho por sua experiência, sabedoria e 

comando” (Vrissimtzis, 2002). Portanto, as relações homossexuais43, homoeróticas, 

masculinas, na Grécia Antiga, demonstram o corpo masculino em sua pedagogia. O caráter é 

pedagógico quanto sexual, biologizante. Hoje, temos a pederastia como prática indevida e 

incorreta, posição como efeito da pregação cristã, de pesquisas mal elaboradas e da 

reprodução de matriz heteronormatizante (Butler, 1990; 1993; 1997; 1999; 2015). Também 

por diversos “intérpretes” – que se ditaram como pesquisadores – cujas análises tiveram 

cunho equivocado, preconceituoso, fóbico, anacrônico. Nosso objetivo, aqui, passa muito 

longe desse posicionamento. Tomemos a posição pelo viés da cultura, do conhecimento 

científico, da história, do discurso analítico.  

 Tomemos o posicionamento científico relevante: 

 
De qualquer modo, as diferentes opiniões sobre a homossexualidade e a 

pederastia que são formuladas de tempos em tempos por vários escritores, 

principalmente estrangeiros (não gregos), os quais tentam apresentar a 

Grécia antiga como o paraíso da homossexualidade e os gregos como tendo 

uma atração natural pelo próprio sexo – não constituem nada mais que a 

mera expressão de seus próprios anseios! (Vrissimtzis, 2002, p. 101, grifo 

nosso).  

 

 [...] expressão de seus próprios anseios! Afirmação relevante por asseverar que o 

tema era uma luta pela existência masculina – por isso “apresentar a Grécia antiga como o 

paraíso da homossexualidade e os gregos como tendo uma atração natural pelo próprio sexo” 

(Vrissimtzis, 2002). É claro que alguns mitos existem. Sabemos. A literatura ocidental nos 

                                                 
43 Sabemos por Vrissimtzis (2002) que a terminologia “homossexual” foi empregada para o povo 

grego, quando, em 1869, usado inauguralmente, pelo autor belga Kentbeny (K. M. Kentbeny), para 

argumentação severa contra as leis rigorosas da sodomia, na Prússia.  
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passou idéias, ditas por alguns pesquisadores como falsas no que se refere aos argumentos de 

que a Grécia Antiga tinha orgias masculinas, espécies de Sodoma e Gomorra. A “verdade” 

não é inteiramente fatual. O que se teve a respeito disso tem seus funcionamentos na ordem 

dos efeitos de verdade. Com isso, equívocos (cf. Dover44, apud Vrissimtzis, 2002). A pesquisa 

magistral esclarece: as relações referidas eram de ordem da supressão das necessidades de 

relações sexuais, intensidade não encontrada no casamento ou na relação entre pais e filhos. 

Por isso, a busca pela formação de grupos, formando pares.  

O relacionamento sexual entre dois homens era visto de forma diferente em outras 

sociedades antigas, como em Esparta e Atenas. Para Esparta, sociedade guerreira, os homens 

eram incentivados à prática sexual entre homens como tarefa em treinamentos da disciplina 

militar. Essa prática promovia união, laço de força, para as tropas. Exemplo disso: Pelotão 

Sagrado de Tebas, tropa de elite exclusivamente com composição por casais homossexuais. 

Ferozes. Bravos. Guerreiros – assim possibilitavam às lutas com bravura, garantia de 

segurança a seus parceiros e sucesso da batalha guerreira. Quase, sempre, imbatíveis. 

Imbatibilidade. 

 Outros exemplos, sobre o século V a. C. Atenas demarcava destaques. Em diversos 

campos do conhecimento, figuras inteligentes surgiram. Sócrates na filosofia. Péricles na 

política. Tucídides na história. Fídias na escultura, Sófocles no teatro, Aristófanes na comédia. 

Havia coerência e hegemonia na Grécia. O mundo grego foi – e ainda é – verdadeira atração. 

Fortes destaques: desenvolvimento político pela forte democracia; economia vigorante; 

participação popular ativa da vida da cidade; intelectualidade fervorosa de Atenas.  

 Algumas situações históricas ocorreram desse modelo societário: Timarco (belo 

homem e de boa família) começa a se prostituir nas ruas de Cerâmico e Pireu. Buscava prazer. 

Considerado “devasso”. Ao chegar à idade adulta, ele escolhera a política. Não foi bem 

recebido: atacado por Ésquines em discurso célebre. Ésquines o expôs a público. Timarco 

veio a suicidar-se. Sófocles se agradou de um jovem prostituto. Diógenes viu certo dia 

                                                 
44 Sir Kenneth Dover. Referenciamo-nos à sua pesquisa sobre a homossexualidade grega. 



            Universidade Federal do Rio de Janeiro 

            Faculdade de Letras 

            Programa de Pós-Graduação em Linguística  
 

172 

Demóstenes em prostíbulo. A sociedade ateniense permitia a prostituição masculina. Não 

permitia seus praticantes de ocupar cargos públicos. A relação homossexual era aceita pela 

sociedade ateniense. O relacionamento amoroso era de um homem mais velho (o erastes, 

amante), por um jovem (eromenos, amado). Jovem com idade entre mais de 12 anos e menos 

de 18. Relacionamento chamado paiderastia (amor a meninos), homoerotismo. Eis aí a 

pedagogia masculina ateniense: a transmissão de conhecimento do mais velho ao mais 

jovem. Os gregos ensinavam o paradigma da educação masculina: a pedagogia masculina 

grega (cf. Vrissimtzis, 2002).   

 Posterior a esse passeio pelos gregos, passearemos ainda um pouco mais. Da História, 

pela sociedade, comportamentos e relações sociais, iremos à Teologia para filigrarmos 

sentidos de outras ordens, na expectativa de compreensão de uma semântica do corpo-

sexuado: como a carne desejante já peregrinou sentidos-subjetivos, sentidos-linguísticos, 

sentidos-significantes, até mesmo com ecos e ressonâncias do corpo feminino. Como a 

Teologia apresenta o corpo feminino na relação com o homem criado por Deus? Alguns 

movimentos semânticos da carne inscreveram o corpo masculino. Quem alimentou o desejo, 

desequilibrou o controle da vontade, seduziu, apresentou o prazer e solidificou o pecado ao 

homem? Vejamos certas questões que perpassa(ra)m a existência humana. Seguimos viagem...   

 

7.1 Pulsão da carne e a Política da Biologia45   

 

Diante da passagem da teologia da veste à teologia da carne, que apresentamos na 

Parte I desta pesquisa, a partir da relação entre História e Teologia, proposta por Giorgio 

Agamben com base no crítico teólogo moderno46, podemos nos perguntar sobre a existência 

da imagem do corpo humano, especialmente do corpo masculino. Essa pergunta também 

                                                 
45 Política da Biologia é uma expressão cunhada aqui para se referenciar à pulsão, libido, desejo e 

prazer. Inclui sentidos como o funcionamento do corpo em seu sistema nervoso central para a 

produção do desejo, da excitação e da ereção, por exemplo. Também pode se referir à produção 

hormonal.   
46 Veja no capítulo 2 – Nudez: Da veste de luz à folha de figueira, neste volume. 
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perpassou por alguns outros textos que nos interessam (Courtine, 2008; 2011). De um corpo 

que tem pulsão da carne como própria política da Biologia. Biologia do corpo. Pulsão do 

corpo. Biologia do psiquismo. Vida psíquica. Sendo assim, indagamos a relação do corpo com 

uma possível escrita de si, escrita do corpo como imagem: Há escrita fotográfica? Ou 

imagética? Antecipadamente, afirmo que sim! A imagem – também a fotografia, o som, ou 

qualquer outra multimodalidade sincrética – tem sua escrita por meio de sua materialidade 

discursiva. Aqui, eis um ponto inextrincável.  

Representante teórico e fundador da escola francesa de Análise de Discurso, Michel 

Pêcheux nos diz a respeito:  

 

Materialidades discursivas: quais materialidades se encontram postas em 

jogo na análise de fatos do discurso pela história, pela psicanálise e pela 

linguística?  

Há um real da língua.  

Há um real da história.  

Há um real do inconsciente.  

Essa tripla asserção, em que se manifesta uma relação problemática com o 

real, exclui de pronto que uma posição teórica organize seu dispositivo de 

respostas: trata-se assim de resistir ao sistema de falsas respostas que 

contornam a materialidade daquilo que está “em jogo” na língua”.  

 

[…] “Tocar nesse triplo real da língua, da história e do inconsciente, sem 

pressupor uma teoria mais ou menos geral do objeto “discurso”, exige 

explorar a rede de questões que aí circulam: nossos terrenos de encontro 

problemáticos. (Pêcheux et. al., [1980] 2016, p. 17-18)”.  

 

[…] “A questão teórica das materialidades discursivas surge precisamente 

daquilo que, entre a história, a língua e o inconsciente, resulta como 

heterogeneidade irredutível: um remoer de falas ouvidas, relatadas ou 

transcritas, uma profusão de escritos mencionando falas e outros escritos” 

(Pêcheux, [1980] 2016, p. 23-24, grifo do autor). 

 

Podemos entender que a imagem tem sua materialidade com heterogeneidade 

irredutível (cf. M. Pêcheux): remoem-se resto simbólico, político e ideológico, no mundo, 

cujas articulações permitem o trânsito da ordem da ideologia à do inconsciente, talvez o vice-
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versa se faça correspondente, em profusão de escritos (e seus efeitos). A remoeção se inscreve 

no material, cujo “real” (ou “reais”) se manifesta na relação língua-história-inconsciente na 

sintaxe imagética e – por conseguinte – na ordem da imagem que oferece sentidos ao olhar 

dos leitores potenciais.   

Do tríplice real e daquele surgimento, há o estatuto significante da imagem. Daí sua 

vida na sua imortalidade. O visível é imortal. Assim não menos que o significante é imortal – 

é, por ter sujeitos leitores vivificantes, que vivificam a imagem e a preenchem de leituras, de 

leituras-de-trituração. São versos de sentidos. São versões de sentido que perambulam, que 

transitam, que tensionam, que transam com outras versões, que têm outras versões, e assim 

sucessivamente. A imagem como lugar de produção-reprodução de sentidos, de subjetividade, 

de sentidos-subjetivos. Daí a relação imagem-efeito do escrito. O “efeito” é lugar de 

compreensão de singularidade, de autoria, de uma leitura – no mínimo – que se escreve e de 

uma escrita que se lê. Não estamos na esteira de afirmações como “a imagem é transparente”, 

porque não é. Há somente ilusão de sua transparência. Ela tem estatuto. Tem sua identidade 

discursiva materialmente garantida pela relação opacidade e transparência.  

A imagem tem sua fulguração: ação de fulgurar dentro de espaço, tempo e 

significação. Falamos, aqui, da função do escrito como função do eu da (des)estabilidade e do 

equívoco na imagem. A imagem não suporta todas as escritas, nem todas as leituras. Ela tem 

um vaivém de partida de específica escrita que assegura o retorno de sua leitura. A 

possibilidade da repetição! É de uma escrita que se lê (se escreveu na imagem, por sua própria 

“leitura que se escreve(u)”) que retorna como leitura dessa escrita, leitura de uma escrita 

imagética. Esse é o vaivém da imagem. Daí as zonas de limite de uma imagem pelo seu 

próprio espaço de inscrição, seu próprio espaço dado e sustentado pelo suporte que a 

materializa.    

Sobre a repetição: 

 

Transpor para um grafo os sentidos assim proibidos é instrutivo quanto às 

convergências que demonstra ao especificar cada ápice por um número. 
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Mas é preciso não disfarçar que cada uma dessas operações já é o zero 

produzido por aquilo que inseriu no real o que ela trata, ou seja, o tempo 

próprio do campo que ela analisa, aquele que Freud atingiu ao dizer que ele 

é: repetição (Lacan, [1966-1967]2003, p. 325). 

 

Deslocamos as palavras de Lacan para o contexto dos avanços de 1-31 movimentos 

oculares e para os números que mostraram o retorno, o vai-e-vem, a repetição. É essa 

repetição que interessa aos analistas. Com isso, os números que avançam o percurso do olhar 

e não rompem a trajetória constroem sentidos em certa direcionalidade. A irrupção tem seu 

funcionamento diferente. A ruptura traz a repetição para o funcionamento dos sentidos de 

outra direcionalidade – o retorno à direção. Retornar é repetir o olhar. É reafirmar o sentido. É 

marcar a região, o detalhe, a específica área. São sentidos do olhar reafirmados pela repetição. 

Assim, a operação de repetição não é um disfarce. Pelo contrário, é afirmação. Pode ser a 

afirmação dos sentidos “assim proibidos”. Nesse aspecto, a castração e a alienação deixam de 

ocupar os seus espaços e sentidos de proibição, para ocupar espaços e sentidos de a satisfação 

da presença daquilo que esteve ausente (o falo) se fazer presente. Essa presença “é manejável 

por estar envolto pelo continente que cria”.     

 

A falta-a-ser que constitui a alienação instala-se ao reduzi-la ao desejo, não 

porque este seja não pensar (sejamos espinosistas aqui), mas porque ele 

ocupa este lugar através dessa encarnação do sujeito chamada castração, e 

pelo órgão da ausência em que ali se transforma o falo. 

Ele é manejável por estar envolto pelo continente que cria. E encontra, para 

fazê-lo, os restos que atestam que o sujeito é apenas efeito de linguagem: nós 

os promovemos como objetos a. Sejam quais forem o número e a forma que 

os edifica, reconheçamos neles porque a idéia de criatura, por se ater ao 

sujeito, é anterior a toda e qualquer ficção.(...) (Lacan, [1966-67]2003, p. 

324). 

 

Ainda no manejo da criação, o que está coberto pela cueca, o peitoral e os músculos, 

não menos o que o sorriso e a seriedade recobrem têm funcionamento como “objetos a”. 

Esses elementos capturados pelo olhar dos sujeitos que assim se direcionaram, atestam o 

efeito de linguagem: a presença-ausência e a ausência-presente. Esse é o jogo da fantasia 
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possibilitado pelos objetos a. O jogo da fantasia constrói leituras. È responsável pela 

polissemia do olhar. É responsável pelo funcionamento da tensão entre ordem e desordem da 

imagem cosmética na fotografia digital estudada. Essa tensão é por aquele efeito de 

linguagem. A presença desorganiza a ausência; já a ausência organiza a presença. Desse 

modo, a tensão significa a ausência da satisfação plena de linguagem. A opacidade cobre o 

que a curiosidade tenta despir. Despir o rosto, despir a collant, despir a cueca, despir os 

músculos (à procura de saber se a definição da estética foi por treino em exercícios físicos ou 

por suplementos, ou por produtos químicos, caso do anabolizante, por exemplo) na tentativa 

da descoberta do que há. Diante do olhar a cueca, por exemplo, a função do desejo é uma 

leitura de “falta-a-ser”. Essa falta-a-ser alimenta o desejo e “não faz mais do que veicular para 

um futuro sempre curto e limitado o que ele sustenta de uma imagem do passado” (Lacan, 

([1964]2008, p. 38). A imagem do passado é acionada no retorno do movimento ocular dado 

no percurso de leitura do olhar, como uma repetição ao já olhado, ao ponto específico ou a 

área de interesse que recebeu maior tempo de fixação de leitura. Em consequência, a repetição 

e a maior fixação da duração do olhar materializam discursivamente sentidos oferecidos à 

interpretação.       

Para tomar o nível de interpretação da fantasia, os objetos a precisam ser tomados em 

sua relação com o desejo e o olhar – (1) o desejo do olhar de quem olha e (2) o desejo do 

olhar de quem é olhado:  

 

(1) o desejo do olhar de quem olha está para o sujeito que sustenta o desejo do eu 

(sujeito do inconsciente), como se estivesse na experiência diante do espelho: isto é – 

a imagem refletida “desse complexo virtual com a realidade que ele reduplica”. “Basta 

compreender o estádio do espelho como uma identificação” (Lacan, [1949]1998, p. 

97). Assim, quem olha se projeta e a projeção tende se consumar. Essa consumação 

tem seu efeito “ao alcance do campo de reflexão de um espelho” (Lacan, [1949]1998, 

p. 99). A função de estar diante do espelho revela a função de se estar diante da 
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imagem, ou seja – de estar diante da relação do eu com sua realidade e com seu 

desejo. Nesse sentido, o desejo do olhar de quem olha projeta desde uma imagem 

despedaçada do corpo desejado até uma forma de imagem total desse corpo. Esse 

desejo do olhar de quem olha tem sua própria anatomia, sua própria fantasia, que 

forma parte despedaçada ou parte totalizante do corpo refletido. É o desejo refletido, 

que forma um corpo – corpo-desejo.        

(2) o desejo do olhar de quem é olhado está para o sujeito que sustenta o desejo do 

Outro, mantendo a posição que permite ao Outro maneiras de fantasia (no caso de 

sujeitos leitores neuróticos), ou permite também a inseparabilidade do Outro com o eu 

que olha (no caso de sujeitos leitores perversos). “Esse lugar do Outro não deve ser 

buscado em parte alguma senão no corpo”, lugar possível de artefatos, orifícios, 

“pedúnculos”, “cicatrizes tegumentares” (Lacan, [1966-67]2003, p. 327). Com isso, a 

imagem se faz muda (Pêcheux, 1983), porque a fantasia se faz pelo desejo do olhar de 

quem olha e de quem é olhado. Desse modo é que se pode confirmar que a identidade 

não se dá pelo sujeito, mas se dá pelo olhar do outro. A identidade é organizada pela 

ordem do olhar do outro e a função da imagem construída é produzir leituras. A 

imagem é muda, jamais estática, por isso sempre produzindo movimento de leitura e 

interpretação. Isso se dá no momento do ato de leitura. Assim, a imagem vive! Resiste! 

A imagem vivifica, quando a fantasia se presentifica pelos objetos a, em sujeitos de 

desejos e de olhares. “A fantasia é o suporte necessário do desejo”, cujos olhares 

conseguem recuperar fantasias, rememorar fantasias, seja nas lembranças do sujeito, a 

fantasia é reconstituída (Lacan, [1958-59]2016, p. 139). 

 

Assim, as visualidades podem fazer com que as invisibilidades se tornem 

significantes, de modo a corporificar aquele jogo mais acima já referido. Por fim, o que foi 

dito está para o funcionamento do efeito de leitura da lógica da fantasia (Lacan, 1966-1967).   
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A seguir, vejamos pulsão como conceito já teorizado e de produção analítica 

considerável para podermos tratar de certas fotografias. Recorremos ao conceito de pulsão na 

Psicanálise. Relacionada à ideia de sexualidade, desde a década de 1890, a obra freudiana 

estabeleceu a noção de pulsão nos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, publicados 

em 1905 (Freud, [1905] 1969). Por meio de alguns conceitos (até mesmo mais complexos), 

teorizou acerca da sexualidade na esteira de compreender a vida psíquica. Com isso, tem-se 

estudo relevante sobre a significação sexual e o conceito de pulsão sexual. 

A pulsão sexual não se limita às atividades da sexualidade biológica, como, por 

exemplo, o instinto sexual. Sua importância constitui no seu papel nas manifestações 

psíquicas, isto é, no funcionamento do aparelho psíquico. Freud inaugura outra compreensão 

da sexualidade humana. Quando da ressignificação sobre a noção de perversão, Freud situa a 

sexualidade infantil e perversa no fundamento da sexualidade humana. Surge a noção de 

pulsão sexual nesse contexto. Grosso modo, a noção representa as excitações do corpo. Então, 

diz-se que libido é puro instinto de vida. É vida imortal. A pulsão é parcial. Envolve as zonas 

erógenas. Toda pulsão é uma pulsão. É inexistente a outra pulsão. Ela é única. Tem sua vida 

própria. Por isso, portanto, a fixação do gozo do significante é no corpo do sujeito, seja pelo 

imaginário, pelo simbólico, pelo real... É “o eco do fato de que há um dizer” no corpo. “É 

preciso que haja alguma coisa no significante que ressoe”. “É preciso que o corpo lhe seja 

sensível” (cf. Jacques Lacan, no Seminário 11: Os quatro conceitos fundamentais da 

Psicanálise e no Seminário 23: O sinthoma47).  

Em “Pulsões e destinos das pulsões”, Freud (1915) define a pulsão: “conceito limite 

entre o psíquico e o somático, como representante psíquico dos estímulos que provêm do 

interior do corpo e alcançam a psique, como medida da exigência de trabalho imposta ao 

psíquico em consequência de sua relação com o corpo” (Freud, [1915] 2004, p. 148). Eis uma 

das heranças freudianas: só vivifica quem tem corpo, tem material, tem sua materialidade. 

                                                 
47 Sinthoma se distingue de sintoma, assim como há diferente percurso da doença à cura, da repetição 

à autoria, da angústia ao traço singular do gozo, ou da identidade, ou da felicidade, ou do prazer (este 

positivamente). Ver Jacques Lacan – Seminário 23: O Sinthoma, por exemplo. 
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Entendemos, por fim, que a pulsão é recurso defensivo do próprio corpo, é da ordem da 

libido, originada das instâncias psíquicas. A pulsão é trabalho de exigência obrigatória de 

relação entre corpo e psiquismo. É da própria saúde do corpo. É inevitável. É vivificante e faz 

o corpo viver. O corpo vivifica, bem como o próprio psíquico, graças a pulsão! 

A seguir, coloquemo-nos como leitores das imagens seguintes: 
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(1) (2) 

(3) (4) 

(5) (6) 

(7) (8) 

Figura 17 [F17] – Paráfrases visuais 1 a 8 (Conteúdo em páginas da edição 150 da G Magazine (maio de 2010) 

Disponível em: < http://www.imagebam.com/gallery/43c2cc87d1d0698bdf0227a87c629311/ >  

Acesso em: 3. Maio de 2017. 
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A composição dessa rede parafrástica tecida por 8 imagens permite visualizarmos as 

paráfrases visuais. Por isso, epistemologicamente temos dois corpos masculinos com 

significantes de masculinidade, virilidade, potência, metrossexualidade. É desse modo 

que o nosso trabalho sobre imagem masculina incide sobre a história da masculinidade, que 

representa jeitos de homens, que, por consequência, enfatizam a auto-consciência de homens 

vestidos de “homem masculino”, “homem viril”, “homem potência”, “homem metrossexual”. 

 Para considerarmos a rede parafrástica de (1) a (8), precisamos destacar as paráfrases 

visuais com base na polissemia (recurso semântico). Por paráfrases visuais, Souza (2013a, p. 

297-298, grifo nosso) define teoricamente: “[…] pensamos em refletir como se constituiria a 

discursividade do não verbal. Um dos nós da arquitetura do não verbal parece residir na 

possibilidade de se trabalhar com paráfrases visuais – ou pelo trabalho da policromia [...]”. 

 A rede parafrástica permite a leitura interpretar, desde sentidos mais do senso comum 

até os de maior investimento de interpretação: “Ao se analisar uma imagem pelo viés da 

policromia, se direciona e se constrói o próprio olhar através dos gestos de interpretação. 

Gestos que, a um só tempo, recortariam as paráfrases visuais que constituem o corpo da 

imagem e dariam lugar aos deslizamentos de sentidos, aos efeitos metafóricos, ordenados pela 

injunção do dizer.” (Souza, 2013a, p. 298, grifos nosso). 

 Comecemos por aquela de quem lê só o que está no nível do visível – das imagens de 

(1) a (8), têm-se corpos masculinos nus, representativos da masculinidade. Leitura que incide 

sobre o corpo nu, corpo natural, corpo-natureza, como elemento da virilidade e 

potencialidade: a produção hormonal, que pode não ser natural. Elemento de atração por 

muitos outros corpos. Elemento de pulsão ao outro: o “nu” pulsa o corpo psíquico de corpos 

“danados” que alimentam libidinosamente, corpos de sujeitos desejantes. Digo “nudez” 

enquanto imagem e resto simbólico.   

 Têm-se corpos masculinos desvestidos, corpos elegantes, com destaques de partes do 

corpo, representativos também da masculinidade (Courtine, 2012). Aí, os elementos são da 

ordem da imagem: modos de virilidade e de potencialidade se apresentam – eis a produção 
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estilística corpórea sarada48 (aquilo da ordem estética, resultado de produção em academias de 

ginástica e musculação, e produção por suplementos alimentares, anabolizantes, químicas). 

Em (1, 2, 3 e 7) se tem destaque às nádegas daquele corpo; em (1, 4, 5, 6 e 8) se tem 

destaques à região do órgão genital masculino. É claro que a leitura das imagens está 

direcionada pelos ângulos fotográficos, ângulos imagéticos, ângulos de escolha de sujeitos, 

empresas, mercado comercial e publicitário49. Os ângulos, por assim dizer, têm enfoques em 

específicos dois elementos de atração por muitos outros corpos. Elementos de pulsão ao 

outro: as nádegas e o órgão genital masculino (pênis e saco escrotal) pulsam o corpo psíquico 

de corpos danados que alimentam libidinosamente, corpos de sujeitos desejantes. Sujeitos 

normais. Biológicos. Naturais.   

 Nesse trabalho analítico, temos outras leituras não baseadas ao senso comum, ou se 

ainda da esfera desse senso, diremos, então, leituras com dois enfoques a acrescentar – ao 

menos: (a) ainda com paráfrases visuais e o (b) sentido pode ser outro. Sobre paráfrases 

visuais, com base na rede, podemos ter outras posições possíveis de homem e diversos 

sentidos.  

 Podemos ler nas imagens uma materialidade discursiva em que “se encontram postas 

em jogo na análise de fatos do discurso pela história, pela psicanálise e pela linguística” 

(Pêcheux et. all, [1980] 2016, p. 17): (i.) a posição imaginária: o lugar dado ao “dote” 

aferindo-o elemento ao homem como animal “dotado” (metáfora-polissemia). Daí o sentido 

de servir prazerosamente a homens e/ou mulheres que libidinosamente pulsam estímulos 

sexuais para o fetichismo – prática sexual com homem-dotado. Culturalmente, em 

funcionamento ilusório, há o sentido de que o prazer é maior, quanto maior for o dote (o 

tamanho peniano); e (ii.) a posição simbólica: o pênis e o saco escrotal (re)duplica a potência 

                                                 
48 Estes corpos vão em direção à ditadura do corpo (vigorexia) e não à corporalidade queer, não-

binária, libertária. São corpos mais próximos da contracultura, hippie.   
49 Não desenvolvemos análise desse aspecto neste texto. Conferir análises em Nascimento (2017b). 
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e a virilidade para maior satisfação e para a possibilidade de fertilização, fecundação50. Daí o 

sentido de servir a homens e/ou mulheres que libidinosamente pulsam estímulos sexuais para 

o simbólico: prática sexual com homem viril (realização de satisfação pelo funcionamento de 

sentido do que se remete ao bom ou ao excelente desempenho sexual, além da representação 

de genética de cada sujeito, pela própria biologia molecular de cada organismo, em que se 

destaca a genômica, por exemplo).  

 Seguimos a nossa reflexão! 

 

7.2 Nudez e cegueira “branca” – a falsidade da moral  

 

 Metaforicamente, sobre a “cegueira branca”, tratemos da literatura portuguesa. 

Recorremos ao sócio-correspondente da Academia Brasileira de Letras, eleito no ano de 2009: 

eis José Saramago! Em seu romance de 1995, o literato escreveu de modo a nos ensinar a 

como ler a angústia. Eis José Saramago – Não vejo, não vejo, murmurava entre o choro, [...]. 

Nada, é como se estivesse no meio de um nevoeiro, é como se tivesse caído num mar de leite, 

[...]. Continua:   

 

O cego ergueu as mãos diante dos olhos, moveu-as, Nada, é como se 

estivesse no meio de um nevoeiro, é como se tivesse caído num mar de leite, 

Mas a cegueira não é assim, disse o outro, a cegueira dizem que é negra, 

Pois eu vejo tudo branco, Se calhar a mulherzinha tinha razão, pode ser 

coisa de nervos, os nervos são o diabo, Eu bem sei o que é, uma desgraça, 

sim, uma desgraça, Diga-me onde mora, por favor, ao mesmo tempo ouviu-

se o arranque do motor. Balbuciando, como se a falta de visão lhe tivesse 

enfraquecido a memória, o cego deu uma direcção, depois disse, Não sei 

como lhe hei-de agradecer, e o outro respondeu, Ora, não tem importância, 

hoje por si, amanhã por mim, não sabemos para o que estamos guardados, 

Tem razão, quem me diria, quando saí de casa esta manhã, que estava para 

                                                 
50 Consideremos às tecnologias de inseminação artificial e de fertilização in vitro (FIV), que 

possibilitam tratamento realizado com frequência para a fecundação de óvulos e congelamento de 

embriões, opções da medicina reprodutiva. São cada vez mais buscadas para sujeitos que planejam 

filhos.  
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me acontecer uma fatalidade como esta. Estranhou que continuassem 

parados, por que é que não andamos, perguntou, O sinal está no vermelho, 

respondeu o outro, Ah, fez o cego, e pôs-se a chorar outra vez. A partir de 

agora deixara de poder saber quando o sinal estava vermelho. (Saramago, 

1995, p. 13, grifos nosso).  

 

 Mas a cegueira não é assim, disse o outro, a cegueira dizem que é negra, [...]. As 

fotografias (1), (4-6), (8), a seguir, podem não ser lidas facilmente pela cegueira branca. Mas 

a cegueira não é assim, [...] a cegueira dizem que é negra, [...]. Se calhar a mulherzinha 

tinha razão, pode ser coisa de nervos, os nervos são o diabo, […]. Se não forem os nervos (a 

causa da cegueira branca – portanto, passageira), a cegueira negra possibilita apenas ver as 

fotografias seguintes como exemplos de exagero slim, cujos abdômens, bíceps e tríceps são 

delineadíssimos, aliás, é visível o quanto definidos (“marcados”) eles estão. Na fotografia (4), 

especialmente, podemos ver corpos slim, ou seja, justeza ao corpo, “justas medidas”. Mesmo 

se o homem tiver porte atlético, o cuidado deve estar para a “medida certa”, diriam os 

estilistas, os fisiculturistas, alguns educadores físicos, pois caso ficar mais delineado, ao 

possível uso da camisa apertada nos ombros, nos braços, por causa dos músculos, demarcará o 

quanto slim, ou fitness, encontra-se o corpo.  

Sobre Mas a cegueira não é assim, disse o outro, a cegueira dizem que é negra, […], 

temos a cegueira branca como patologia visual daquele que não lê o sentido para além do 

senso comum. Dificilmente com esse tipo de cegueira, o leitor poderá realizar a leitura no 

nível do “sentido pode ser outro” – como podemos ter: (i.) o homem como feminino, na 

representação do ato sexual em que se coloca em posição psíquica feminina: como elemento a 

receber penetração, por exemplo; (ii.) o homem e outro corpo em ato sexual, cuja posição 

psíquica do homem seja alimentada por pulsão imaginária entre três sujeitos; (ii.) o homem 

com prática sexual consigo (o uso de objetos diversos), entre tantos outros sentidos possíveis.  

Ainda sobre o sentido pode ser outro, podemos ter também a polissemia sobre a 

lingerie, a roupa e/ou os acessórios: (i.) a cor pode atualizar memórias de experiências sexuais 

já-dadas e inscrever a sexualidade em múltiplas posições; (ii.) a cor atualizar fetiches, 
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imagens, produção filmatográfica, etc., e inscrever a simpatia do seu parceiro e/ou parceira, 

resguardando suas sexualidades estabilizadas, ou não; (iii.) a cor atualizar memórias e 

inscrever outras sexualidades.  

Sobre o que temos visto, a arquitetura do não verbal significa! Tece fios... 

 

 [...] Nesse sentido, cada forma de linguagem não verbal pressupõe 

uma arquitetura específica, que não pode ser pensada como uma estrutura 

única, nem como uma simples composição com o cruzamento do 

intradiscurso e do interdiscurso. São muitos os eixos/fios que tecem o não 

verbal e, consequentemente, são muitos os recursos de ordem teórica que 

precisam ser acionados na análise de cada uma dessas formas. 

É nesse sentido que a arquitetura do não verbal se faz através de 

paráfrases visuais – ou pelo trabalho da policromia, como definido em Souza 

(2001) -, quando se opera com a articulação do que é visível ou está 

implícito, ou do que é apagado, ganha-se em visibilidade ao se atestar a falta 

do que um dia fora visível. Assim, a discursividade se constrói por um 

movimento de deslizamentos de sentido contínuo. Além disso, as paráfrases 

visuais tanto podem ser constituídas pelo sujeito no nível da formulação, do 

intradiscurso, quanto pelo analista, quando da apreensão do sentido no 

momento da circulação do texto não verbal. (Souza, 2018, p. 25-26). 
 

Assim, a discursividade das paráfrases visuais de (1) a (8) se construíram por 

movimentos de deslizamentos de sentido contínuos: das nádegas ao genital dotado e vice-

versa. Além disso, as paráfrases visuais tanto se constituíram pelos sujeitos gêmeos modelos 

gaúchos no nível da formulação imagética, que chamo de sintaxe imagética, resultando em 

textualidade pelo funcionamento dos elementos de policromia, quanto pelo analista, quando 

da apreensão do sentido da cegueira branca e da cegueira negra, metaforicamente, ou até 

mesmo no momento da circulação do texto não verbal, que aqui também nos colocamos como 

leitor, ou nos colocamos como representante de grupo de leitores, na esteira sempre de que o 

“sentido pode ser outro”. 

É diante disso que, 
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Partir do conceito de policromia - lugar de textualização do político, 

no tecido da discursividade não verbal -, aliado ao de intericonicidade, nos 

permite entender a imagem como dispositivo de intervenção na memória, 

sem recorrer ao interdiscurso (como também o fez Courtine), mas se 

postulando um lugar para o pré-construído: daí se poder falar em paráfrases 

não verbais, que dão corpo à arquitetura do não verbal. (SOUZA, 2018, p. 

26). 

 

 Assim, a referência, aqui, investida em o “sentido pode ser outro” é pelo lugar de 

textualização do político, no tecido da discursividade não verbal (...) nos permite[ir]  

entender a imagem como dispositivo de intervenção na memória. O “sentido pode ser outro” 

é um lugar para o pré-construído: daí se poder falar em paráfrases não verbais, que dão 

corpo à arquitetura do não verbal. O “sentido pode ser outro”, portanto, é o que é preciso 

fazer para sacudir as tecnologias da escritura do sexo e do gênero, assim como suas 

instituições. Agora, Não se trata de substituir certos termos por outros (Preciado, 2015, p. 

27).   
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orpos que importam, carnes que se insinuam, olhares que desejam:  

fazendo-se por sentidos  

 

A tese apresentada traz uma pesquisa que oferece contribuições teóricas e analíticas 

para a Análise do Discurso (AD) ao trazer uma imagem de capa da G Magazine (edição de 

maio de 2010), alguns momentos de sua circulação online na sociedade, um experimento de 

leitura da imagem dessa capa por rastreamento ocular e algumas fotografias que apresentam a 

relação nudez e não-nudez. O experimento foi realizado por uma pergunta final “Há nudez 

na imagem?” e foi motivado pela circulação de discursos ancorados em leituras de afirmações 

de que havia nudez ora na drag queen, ora nos gêmeos modelos, ora no ensaio fotográfico. A 

C 
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capa em questão tem riqueza em elementos que ajudam a problematizar as representações de 

gênero e sexualidade e a entender certas formações discursivas que (in)formam determinados 

entendimentos sobre essas esferas de nossa vida. Além disso, traz para o escopo da AD a 

necessidade de se atentar para o não verbal (i. e. o âmbito semiológico na relação discurso e 

história por meio da ‘policromia’, da ‘memória alegórica’ e da ‘memória semântica’, por 

exemplo). Nesse sentido, a proposta de tese tem seu potencial por agregar conhecimento novo 

à área. Pautada por questões importantes atravessadas nos níveis epistemológico, teórico, 

metodológico e analítico, elas são intervindas um tanto radicalmente para que a pesquisa de 

fato possibilitasse mais visibilidade aos seus próprios potenciais.  

 Diante disso, temos: 

 

Sobre o nível teórico: a tese demonstra o pertencimento à disciplina Análise do discurso em 

que se encontra, com uma visão de comprometimento com o diálogo entre teorias buscadas 

para melhor produção analítica dos objetos eleitos em cada investimento científico, mesmo 

que o funcionamento possa estar meio à contradição e ao equívoco, pois se entende que esses 

dois aspectos promovem, sobremaneira, o lugar de entremeio, lugar de avanço de leitura e de 

análises do analista do discurso, rompendo com meros iniciais progressos e potencializando o 

que se encaminha para evoluções urgentes entre as áreas do saber. No entanto, a tese não tem 

como foco ter proficiência na Teoria Queer. Há proposições de diálogos. Há entrelaços. Ora 

aparecerão muito timidamente, ora não, pois, de fato, a pesquisa se desenvolve em Análise do 

Discurso, entendida em pontos de diálogo entre Michel Pêcheux, Michel Foucault e Jean-

Jacques Courtine.  

Esclarecemos ainda que não optamos por desistência de aproximar a AD de teorias, 

postulados e outras disciplinas também atuais – caso da Teoria Queer e da Linguística 

Cognitiva, por exemplo. Entendidos como campos do saber que apresentam pontos de 

aproximação (e de distanciamento, o que justifica a existência de cada campo), isso pôde 

ajudar a engravidar o conceito produzido como imagem cosmética e escrita fotográfica, de 
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forma profícua. Nesse contexto, podemos perguntar: o que outros campos podem contribuir 

para a AD? e o que a AD pode contribuir para outros campos dialogados, aqui? Afinal, “a 

teoria queer é um exercício em análise do discurso, pois considera seriamente o significado 

das palavras e o poder da linguagem” (Giffney, 2009, p. 7). Mesmo sabendo que suas origens 

anglo-saxãs distanciam a teoria queer da proposta francesa de AD, em vários sentidos, esse é 

um dos desafios enfrentados, de modo que propiciou mostrar para a AD um modo de esgarçar 

seus limites teórico-analíticos a partir de conceitos da TQ e de suas pretensões anti-

essencializadoras e desontologizadoras. Para tentar fazer essa aproximação teórica, mesmo 

que breve e iniciante, o esforço foi para responder como conceitos da AD como memória, 

formação discursiva, interdiscursividade, paráfrases visuais, entre outros, podem ter relações 

com performance, performatividade, estilização, multimodalidade, por exemplo. Esse diálogo 

entre-áreas nem sempre é bem recepcionado, como temos visto por críticas em algumas 

correntes linguísticas, mas não corroboramos com pesquisas hegemônicas, ortodoxas e 

“fechadas em próprio casulo”, por termos em vista às exigências de produção das ciências, já 

apontadas em meados da metade do século XX. Até mesmo as nomeadas áreas matemática, 

química e física precisaram ouvir das áreas quânticas sobre a inexistência da exatidão, muito 

ainda confiável por cérebros resistentes ao que vêm se alertando pela interdisciplinaridade 

científica.   

  Com relação às pretensões anti-essencializadoras e desontologizadoras, os leitores 

poderiam se perguntar da provável impossibilidade, uma vez que a presença do descompasso 

por envolver nesta pesquisa um experimento de rastreamento ocular. O provável descompasso 

é desfeito pela atitude de tratamento dos dados dos seis grupos de leitores homens e mulheres, 

cujo teor foi fomentar a polissemia do olhar que desestabiliza sentidos igualáveis e 

circunscritos em modelos formatados, como se houvesse adestramento do olhar dos sujeitos 

plurais, como identificado pelos homens do grupo heterossexual que tiveram seus percursos 

de leitura do olhar com maior duração para a cueca do modelo direito da fotografia digital de 

capa da revista, ou para o rosto do modelo direito que apresenta aparente sorriso de felicidade, 
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ou ainda para as áreas ‘peitoral’ e ‘músculos’ como bíceps e tríceps do modelo direito, que 

levemente está com o rosto que espelha um tanto de seriedade – uma alma com aparência de 

contenção e silêncio. Bom, acreditamos que ganhos foram contemplados quando a história do 

rosto foi presentificada na pesquisa – exprimir e calar emoções constituíram as ações de 

análises com um pouco mais de curiosidade, função corroborada na vida deste analista do 

discurso que tem a curiosidade científica (para lembrarmos palavras de Gaston Bachelard!), 

sempre presente, independente de quaisquer tempestades existenciais. Assim, as leituras 

buscadas por alguns autores de relevância para a temática da pesquisa, que envolveu rosto, 

corpo, nudez em fotografia digital publicitária de uma revista de diversidade sexual (G 

Magazine), forneceram subsídios para que pudéssemos engrossar o diálogo entre as áreas 

dialogadas e, por conseguinte, aumentar o potencial das contribuições teóricas e analíticas que 

na proposta de tese se mantiveram em latência. 

 

Sobre o nível epistemológico: aquelas pretensões anti-essencializadoras e 

desontologizadoras se fizeram úteis e coerentes com a proposta de tese, mesmo que ainda 

esteja atrelado – de forma pontual em poucas seções – a um modelo expressivo da identidade 

(ou seja, a identidade como expressão de algo interior, como algo inerente aos indivíduos que 

a expressam por seus atos – em outras palavras: “falo A, B ou C porque sou X, Y ou Z”). Isso 

pôde ficar um pouco desfeito nas nossas escolhas textuais. Reconhecemos que a imagem 

sobre a identidade se constrói pelo olhar do outro. Corroboramos com a ideia de que são 

comuns no texto expressões identitárias tais como “Eis a drag queen” – sob risco de leitura 

por engano devido à escolha percorrida que o levou a caminho oposto do sentido do efeito 

artístico imputado àquelas expressões. Tanto tem efeito artístico que a collant, a peruca e a 

sandália indicam a drag como porta bandeira ao lado de seus gêmeos modelos gaúchos. Veja 

que a porta bandeira está exatamente com vestuário de cores que acionam a memória 

discursiva da bandeira do movimento LGBTQ+, construção que permite acionamos também a 

memória alegórica.  
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Disso resultam as escolhas, portanto, do tratamento de sujeitos como homens e 

mulheres, esfacelando – politicamente pelo uso da sutileza – a categoria de 

heterossexualidade quando as análises investiram (nada ingenuamente!) no percurso de leitura 

do olhar do sujeito M. A., aquele do grupo dos homens heterossexuais. A ancoragem de 

leitura com heat map na cueca puderam, ao menos, construir possibilidade de caminhar pela 

via da confirmação de nudez (por isso a chegada na área da cueca do modelo esquerdo) ou 

pela via da confirmação de desejo pela nudez, pulsão erótica por descobrir o dote masculino 

do modelo mais olhado, conforme a comprovação no gráfico sobre a porcentagem de áreas de 

interesse das leituras. Aí os efeitos são políticos e as normas reguladoras, ou “as próteses de 

regulação do corpo”, são aparências que não refletem nada como espelho ou muito menos 

como metáforas. A metaforização do olhar é o efeito político inscrito no sentido da 

polissemia do olhar. O resultado dessa defesa nos leva a inferir que a performance e a 

performatividade são efeitos de sentido no corpo e pelo corpo, garantia argumentativa que 

temos pelo percurso de leitura dos quatro corpos imageticamente construídos pelo digital: a 

drag queen Dimmy Kieer, o modelo esquerdo, o modelo direito e o Dicesar (no monitor da 

televisão).        

A leitura da imagem como texto, em que esse texto é a unidade do discurso de negação 

da nudez, se deu por cinco grupos. A escolha majoritária foi percorrer a leitura do olhar de 

modo que a historicidade dos sentidos confirmasse a negação da nudez na imagem de 

fotografia digital. De apenas outro modo, a leitura de nudez apaga a possibilidade de 

afirmação das formas do discurso de não-nudez. Com esta leitura de nudez masculina 

fortalece discursos acelerados e descontrolados ao incentivo do ódio, da ira e da violência, em 

prol de uma nação conservadora, sexista e opressora às minorias (que não são mais tanto 

assim minoritárias) relutantes ao silenciamento, ao calar e o direito da própria existência 

humana. As leituras de nudez masculina não apagam o discurso machista e os efeitos de 

sentidos daí derivados e postos em circulação – rumo ao desmantelamento atual sócio-

político do ativismo LGBTQ+, ensejado por uma proposta político-eleitoral fascista, para que 
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a luta pelo reconhecimento da diversidade de gênero e de sexo seja dissolvida pelo ar, ficando 

apenas nas lembranças do passado de um Estado minimamente democrático, solidificado por 

avanços de um governo pelos trabalhadores, cuja história recente deste novo século pôde ser 

vivida pelos brasileiros.   

 

Sobre o nível metodológico: para o entendimento da nudez masculina nessa duração histórica 

(primeira década do século XXI, exatamente o ano de 2010), foi preciso se valer da análise do 

discurso ancorada do momento de produção científica de Michel Pêcheux em seus textos a 

partir de 1980, inclusive em seu texto póstumo, que reconhece o comprometimento da AD e 

da inevitável contradição sobre os compartilhamentos inevitáveis, cujo resultado é o 

funcionamento pelo futuro de sua própria existência, que, pelo lado de cá do oceano (não mais 

na França com reverberações frutíferas!), vem com muita força sendo feita.  

Na esteira do que fizemos nesta tese, tocamos na arena polêmica entre AD e Cognição, 

um dia já vivida no que trouxe a fenomenologia de Merleau-Ponty. Com atitude corajosa, 

apontamos para o que disse Pêcheux (1984, p. 227): “a contradição em abordagem sob o 

estatuto do sujeito no discurso, caso da Psicologia Cognitiva e da Psicologia Intelectiva, de 

encontro a Psicanálise (Lacaniana, por exemplo)”. Com essa posição, buscamos na 

Linguística Cognitiva, ao adotar para análise as dimensões das várias facetas do construal 

(construção do significado), o que nos possibilitou investigar a polissemia do olhar pela 

relação semântico-discursiva em percepção visual de leitura de fotografia digital. Chegamos à 

metaforização do olhar, uma vez considerado os resultados de gaze plot como percurso de 

leitura do olhar.  

 

Avançamos, quando buscamos: 

 

(a) em Courtine, pela semiologia histórica, em movimento da AD à antropologia do 

corpo e aos estudos culturais, quando seu trabalho tomou o arquivo sobre o rosto, a 
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virilidade, a obesidade, as emoções, de modo a decifrar corpos em um período de 

longa duração, norteados pela análise da expressão, do silêncio e da arte de calar – 

signos herdados em uma história que inventa a civilidade. Daí, o que temos hoje em 

funcionamento do discurso: a nudez do corpo não-nu, a leitura de manutenção do 

machismo; a nudez da montagem artística, pelo corpo-cosmético, com leitura pelo 

efeito político do ativismo da diversidade sexual; a nudez do corpo-modelado, a leitura 

da expressão estática; a nudez do sorriso, pelo rosto aparente; a nudez da seriedade, 

pelo rosto inexpressivo; por fim, da nudez ao nude. Do retrato à figura, do recorte à 

imagem!   

 

(b) em Foucault, pela arqueologia e genealogia, justificativa acentuada pelo dispositivo 

da sexualidade e do arquivo das imagens – “uma genealogia dos poderes que se 

exercem sobre a carne por uma arqueologia dos extratos discursivos onde se formam 

os saberes” (Courtine, [2011]2013, p. 16). Pela relação história e discurso, o alcance 

das comparações experimentais de convergências e de divergências do olhar, a 

abordagem analítica e histórica pelos movimentos oculares permitiu os sentidos: pela 

lingerie, a conservação do machismo; pelo rosto, a reativação da expressão de 

seriedade e da aparência do sorriso; pelo peitoral e músculos, apropriação do desejo; 

pela peruca, collant, sandália, a sede de continuação da luta sexual pela sua 

diversidade e pelos direitos de não cessar o gozo da vida. Isto é: pela relação história e 

discurso, a historicidade dos percursos de leitura realmente acentua o olhar como 

tecnologia política. Com isso, o olhar é político, mergulhado em relações de poder 

que operam por signos: aparências, expressões, contenção, adestramento, 

constrangimento.... Esses signos produzem em igual medida o que proíbem. Por 

exemplo: a memória alegórica acionada pelo olhar ao collant da drag queen reivindica 

contra o poder que silencia, ou até mesmo cala, os sentidos do prazer, em prol das 

normas morais heteronormativas e dominadoras de regulação sexual. A reivindicação é 
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contra a política de silenciamento do ativismo da diversidade sexual. O collant operou 

pela função artística que teve seu funcionamento de porta bandeira do que não se quer 

calar: a diversidade como mestre-sala. Nesse sentido, as insinuações se exercem sobre 

a carne para visualidades se tornarem potencialmente circuladas como grito de 

existência. De outro modo, a cueca exerce sobre a carne apreensão do corpo pelo 

sujeito moderno que não se envergonha mais com tanta facilidade frente à repressão 

do olhar da própria matriz sexista. Também a redescoberta da importância do controle 

de si no processo de civilização não é facilmente substitutiva do acento colocado sobre 

os gestos da intimidade e a emoção do sorriso. A intimidade da cueca não ofusca a 

nudez do sorriso expressa no rosto do corpo modelado. Pelo contrário. A lingerie lilás 

e roxa acentua o sorriso, de modo que a correspondência da nudez do rosto reflita na 

nudez das cores do curto pedaço de pano – não se trata de boxer, mas de slip. Que 

continuem os estudos de sexualidade e gênero por novos dispositivos!   

 

(c) em Lacan, pela psicanálise, a teorização sobre o efeito que não se cala, quando ele 

provém da ordem do sujeito, controlado (ou não) pela pulsão, que avassala corpos 

contidos, tornando-se corpos ousados. Com a questão do objeto a e do falo, por mais 

que a imagem seja muda, nem por isso o efeito deixa de poder ser excitante e 

vigorante como energético! Mesmo que o monitoramento controle a leitura do olhar, a 

convergência e a divergência de pontos implicam acionar a memória semântica que 

não se cala, que reverbera em lugar peculiares de sua significação. A emoção do olhar 

corresponde à emoção da carne. Pois é vida. Tudo depende do político em 

funcionamento frente à relação entre o social, o particular, a biologia com o exprimir 

ou calar a (re)ação. Daí, o controle e o descontrole do conservadorismo, o 

(pré)conceito e a intoxicação pelo excesso da moral.       
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Uma vez mais, a justificativa de que avançamos é em Pêcheux (1984, p. 227), que 

pontua o comprometimento e a contradição sobre os compartilhamentos inevitáveis como 

futuro promissor da Análise do Discurso: “o comprometimento com posições de trabalho 

frente à discursividade” e “a contradição em abordagem sob o estatuto do sujeito no 

discurso”. Metodologicamente, portanto, pela contribuição de Pêcheux (textos de 1980 em 

diante); de Foucault frente à filigrana no discurso e a arquegenealogia; de Courtine pela 

decifração do signo que aparenta, mas aponta para o sentido alhures e na máscara, de modo 

que a maioria dos sujeitos não atina à política do olhar, aos artefatos da imagem e às suas 

escritas inquietantes pelo efeito que não entra na ordem do silenciamento, embora viva em 

silêncio. Por Lacan atravessar tudo e sempre estar na certeza de que a desconstrução é 

inelutável – “porque só causa aquilo que manca”.   

 

Sobre o nível analítico: estudar corpos como acontecimento discursivo implica uma 

perspectiva, sobretudo, de investigar como linguagem, sociedade e cultura se constituem em 

esferas publicitárias, por exemplo. Foi nessa perspectiva que a questão inicial nessa pesquisa 

teve sua vida e força: Como ler a fotografia digital como imagem-discurso, já que a 

fotografia do corpo humano se tornou, em nossos dias, um objeto de investigação científica? 

Para respondê-la, investimos em: a) conceituar a imagem cosmética para trazer ganhos para 

as inquietações queer; b) inaugurar o percurso de leitura do olhar para estudos científicos; e 

c) refletir sobre o corpo e a imagem com a aposta de espaços em pesquisas nas Ciências 

Humanas e Sociais e na área de Letras/Linguística, especialmente.  

  

A tese construiu o seguinte caminho: 

 

(1) em se tratando dos seis enunciados publicitários em circulação online, vimos que são 

sedimentados certos jogos de linguagem, em que se constrange e se determina o que é 

possível, assim como são delimitadas as fronteiras do inclassificável. Os enunciados E1 e E4 
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apresentam confrontos discursivos com a materialidade imagética por sentidos como gêmeos 

nus. Portanto, os níveis de formulação/constituição estão em lutas discursivas com a 

circulação: no E1 Gêmeos estão nus e na imagem os Gêmeos não estão nus. A mesma 

ocorrência se dá em E4: ensaio nu, e na imagem o ensaio não é nu.  

Por meio da matriz de inteligibilidade de gênero, a teoria da performatividade de 

gênero permitiu investigar desmantelamentos produzidos em processos de normalização e 

exclusão pelo modelo expressivo das identidades reguladas. A linguagem por meio das 

posições de sujeito e por meio da vestimenta corporal (pouca roupa nos modelos e muita 

roupa na drag queen) dinamiza construções culturais de virilidade vs. não-virilidade, 

masculinidade vs. não-masculinidade, menos desejo vs. mais desejo, menos emoção vs. mais 

emoção, que produz e regula as construções de identidades. Pelas performances corporais e 

linguísticas e pelos códigos de significação possíveis nessas dinâmicas se tem ou não se tem 

constrangimento metafórico em tais performances. Por fim, esse constrangimento 

metafórico é por entender como organizações historicamente específicas da linguagem 

constroem identidades: para a instituição G Magazine, os modelos não-nus e a drag queen 

funcionam como convite para a erotização, o desejo pela virilidade geminiana e o fetiche. 

 

(2) em se tratando dos resultados de rastreamento ocular, é defendido na tese que os 

movimentos oculares registrados são nada menos que a identificação de percepções visuais, 

cuja extensão do percurso do olhar (pela construção de movimento causado) registra a 

polissemia dos sentidos, a metaforização do olhar (por meio da pulsão e do desejo do olhar) 

e as leituras singulares de nudez e não-nudez. Pode ser dito, com isso, que o rastreamento 

ocular identificou a “trituração de leitura” (Pêcheux, 1980) pelos sujeitos participantes, uma 

vez considerados os movimentos oculares como sequências discursivas de trituração visual 

(SDTV): por seleção, deslocamento, rupturas, deslizamento, derrisão.  

Por exemplo, vimos a SDTV do sujeito M. A., que, por um lado, o seu percurso de 

leitura do olhar indicia uma matriz de inteligibilidade de gênero, podendo, assim, 
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desestabilizar51 o pertencimento ao seu grupo heterossexual, cuja extensão metafórica resultar 

na policrômica cueca do modelo esquerdo, área de maior interesse, por outro, a leitura 

corrobora a afirmação de que há nudez na imagem, tendo em vista o modelo apenas usar uma 

lingerie, nada mais como vestuário. Essa desestabilização à matriz heteronormativa é bem-

vinda para a abertura de leituras que reconhecem a inclusão da pluralidade e da diversidade, 

das não-fronteiras das sexualidades, compreendendo, assim, os trânsitos intersexuais. 

Consequentemente, a média de leitura-trituração pelas operações “recortar, extrair, deslocar, 

reaproximar” (Pêcheux, [1980]2016, p. 25) – realizadas pelos sujeitos dos seis grupos 

participantes na tarefa de leitura de imagem – demonstrou maior interesse em três áreas: o 

rosto da drag queen, o enunciado Dicesar por Dimmy Kieer e seus big brothers gêmeos e o 

rosto do modelo esquerdo.  

Sobre o rosto, analisamos com base em Courtine e Haroche ([2007]2016), na obra 

História do rosto: exprimir e calar emoções. Nessa perspectiva analítica, o rosto da drag 

queen exprime sentidos de imagem cosmética e de memória alegórica pelo adereço da peruca 

na cor da bandeira do movimento LGBTQ+, por sua vez, o rosto do modelo direito exprime 

alegria e simpatia, estados de alma, pelo sorriso, enquanto sentidos de seriedade e de 

opacidade sexista calam o rosto do modelo direito. 

 

(3) sobre a autonomia da imagem em relação à escrita fotográfica e à leitura de nudez, o 

presente estudo constata, sobremaneira, as “mutações do olhar” de quem lê a ‘escrita 

fotográfica’, tendo em vista a exigência de produção de leitura por meio de significação 

textualizante, que acontecimentaliza e constrói a materialidade discursiva sobre a nudez e a 

não nudez. Com isso, a modalidade de uma existência incerta de novos regimes políticos e 

                                                 
51 Não permitimos a afirmação de que essa asseveração seja essencialista, pelo motivo de que não 

estamos “acusando” M. A., muito menos estamos reforçando a matriz heteronormativa. O que fizemos 

foi acentuar o dispositivo da sexualidade “como um objeto de escrutínio histórico por definição” 

(Card, 1993:416, apud Livia; Hall, [1997]2010, p. 120-121).    
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ideológicos acerca da imagem e das construções identitárias se inaugura e se legitima como 

efeito simbólico pelo percurso do olhar que desorganiza a imagem e singulariza leituras. 

 

 Analisar imagem de um sujeito drag queen e sua performance ao lado de dois sujeitos 

construídos pela heteronormatividade, no anseio de análise discursiva da imagem que 

examine maneiras de negociação entre performances sexuais hegemônicas e não-

hegemônicas, implica análise discursivo-policrômica que, necessariamente, deva: (a) 

focalizar a relação entre discurso, gênero, sexualidade e normatividades; (b) focalizar em  

ferramentas analíticas que potencializam o diálogo, a interdisciplinaridade e a produção do 

conhecimento para respostas às questões inéditas de pesquisa.  

 Tivemos como delineamento metodológico os níveis do discurso nomeados por  

formulação/constituição e circulação que nos indicam aspectos de textualidade e de 

discursividade da fotografia digital de corpos humanos artístico e viris, em condições de 

produção publicitária ao público LGBTQ+, cujos resultados foram da ordem de leitura e 

interpretação. Destacamos que os enunciados na circulação em alguns sites motivaram a 

investigação do processo de formação de sentido até o objeto imagético – a fotografia digital. 

Esse processo de formação enunciativa do sentido posto à circulação, entra em um perigoso e 

nada fácil jogo de formações discursivas específicas, ora pelas dominantes, ora pelas 

dominadas, em um trânsito bem peculiar: transar com o interdiscurso e ovular por extensões 

metafóricas resultantes de construção do movimento causado. A causa foi o olhar e o 

embrião foi se desenvolvendo pelo percurso de sua leitura. Esse trânsito transado colocou 

ordens pela não-unidirecionalidade: por uma direção, a “ordem do olhar” foi responsável 

pela discursividade e interpretação do sujeito leitor, pelo nível de metaforização do olhar, e 

por outra direcionalidade; a “ordem da imagem” foi responsável pela gramaticalidade e 

textualidade da fotografia digital, para sua construção como imagem que permite a passagem 

do visível ao nomeado “Sim” ou “Não” sobre a nudez.  
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Assim foi a possibilidade inédita de defesa desta tese: a imagem digital da fotografia 

significa e seu efeito eclode de escrita – escrita fotográfica. No caso da fotografia digital de 

capa da edição de maio de 2010 da G Magazine, suas zonas de limites de leitura ocorreram 

por demarcações do próprio suporte revista ou da fotografia erótica, que escreveu nudez e 

não-nudez por olhares famintos pelo desejo inquietador e pela pulsão veloz que vivificou 24 

participantes ao experimento de leitura da imagem por rastreamento ocular. Com isso, 

afirmamos haver escrita fotográfica. Ao se escrever, a imagem fotografada inscreve leituras 

para interpretações regidas até específicas bordas demarcadas como zonas limítrofes de 

sentidos. Para a constituição da vida de alguns sentidos, há a necessária morte de muitos 

outros sentidos pela exclusão causada desta borda. Isto é: para negar a nudez, mortifica-se a 

sua afirmação.  

Por isso, a leitura aparentemente de nudez teve sua linguagem em funcionamento pela 

normatividade de específico grupo sexista composto por quatro sujeitos homens, o que levou 

a desaprovação da desregulação do corpo masculino e da indisciplina desse corpo na história 

do homem normativamente macho. Ou seja, a indisciplina e a desregulação pela aparência 

masculina apenas de lingerie da empresa Mash acentuam efeitos de sentidos: o império do 

macho afirma nudez pelos corpos-modelos. Isto é: o machismo afirma a sua leitura em relação 

à não nudez masculina em publicidade LGBTQ+. Consequentemente, vinte demais sujeitos 

leitores negaram a existência de nudez masculina em publicidade LGBTQ+ na G Magazine.  

Nesse contexto de leituras antagônicas, trazemos a afirmação de que “a imagem é 

muda” – como disse Pêcheux (1982c), em “O papel da memória”. É essa imagem muda que 

permite leituras díspares: quatro homens leitores olharam nudez e vinte leitores homens e 

mulheres não olharam nudez. Diante disso, o olhar pode ser qualquer um, por qualquer 

ordem! É preciso levar em conta a existência da ordem da imagem. Só assim os sentidos do 

olhar podem correr em trânsitos e transar com diversas avaliações leitoras, desde que a 

intertextualidade imagética e a intersexualidade sempre se previnam com métodos 

anticoncepcionais seguros, acompanhados do alerta – “use a camisinha!”. Esse uso é para 
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prevenção ao conservadorismo e às forças resistentes de impérios fraturados e potencialmente 

frágeis. A fragilidade é notória, tudo por conta de inquietante fetichismo avassalador, quando 

a autoria do olhar provem de seus gestos de leitura.  

Com relação à publicidade – a lingerie sempre causa desejos! Mesmo que não se grave 

na memória semântica a sua cor, as cores causam salivas por experiências imaginárias. 

Mesmo que as salivas jamais sejam confessadas, a nudez descortinizada imaginariamente 

permite o olhar satisfazer a curiosidade do dote! Agora, lembremos Foucault ([1976]2017, p. 

21) na epígrafe inicial desta tese: a extensão da confissão e da confissão da carne não para 

de crescer. Pois a contrarreforma se dedica, em todos os países católicos, a acelerar o ritmo 

da confissão anual. Com isso, rimos um pouco pelo que debochamos e seguimos na esteira do 

sentido de que as salivas tentam impor regras meticulosas de exame de si mesmo – produzidas 

ao olhar a todas as insinuações da carne: pensamentos, desejos, imaginações voluptuosas, 

deleites, movimentos simultâneos da alma e do corpo, tudo isso deve entrar, agora, e em 

detalhe, no jogo da confissão e da direção espiritual. Adicionemos mais risos debochados. Se 

você está rindo, consegue imaginar eu? Sei que sim. Seguimos! O jogo da confissão só se seja 

na certeza de não temer o castigo aos avessos à matriz heteronormativista. Não nos 

esqueçamos dos ativismos e dos gritos sem cessarem aos ouvidos rígidos que queiram – a 

todo custo – castigar humanos produtores de salivas, até mesmo para aqueles de seu próprio 

grupo nomeadamente declarante normativos. Ah... esses possivelmente não serão delituosos, 

pois sabem aparentar muito bem a política do macho e imperar, mesmo que seja pela 

seriedade frágil de um olhar sem vida, sem expressividade, enclausurada pela aprência de 

calar as emoções.   

 

 Para os sentidos do olhar interpretarem a ordem da imagem, isso requereu específicas 

indagações teóricas: (1) nomear a imagem cosmética (os materiais fulguracionais que 

organizam a ordem da imagem da drag queen e suas próprias marcas peculiares que 

compõem o artístico e o performático) como elemento de gramaticalidade visual; (2) nomear 
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o percurso de leitura do olhar (suas zonas demarcadoras em tempo de duração, espaço da 

área de interesse e circunstâncias de enunciação visual e sua própria ordem e desordem: 

formas policrômicas, construção de movimento causado, extensão metafórica, polissemia e 

metaforização) como elementos de textualidade; e, por fim, (3) reconhecer a escrita 

fotográfica (seus elementos estéticos e cosmetológicos, formações discursivas e a ordem do 

discurso visual) como elemento de discursividade da imagem que permite leituras. Com tais 

investidas teóricas, analisamos a Drag queen Dimmy Kieer notadamente como gênero, como 

acontecimento que constrói identidade e arte e materializa discursivamente a riqueza da 

singularidade de sua memória alegórica como porta bandeira LGBTQ+. Para isso, 

corroboramos com a noção de gênero como uma performance, que, por sua vez, é 

performativa, visto que “a drag queen é um exemplo paradigmático da performatividade 

(Butler, 1999), pois em sua teatralização de gênero no palco há uma dissonância entre sexo, 

gênero e desejo [e] não há nenhuma relação linear necessária entre sexo e gênero e, assim, 

mostra algumas das fissuras na matriz de inteligibilidade discutida anteriormente” (Borba, 

2014, p. 460). 

  

Insinuações da carne é uma metáfora política inaugurada para sustentar a coragem 

da questão desta tese, cuja resposta de leitura da fotografia digital como imagem-discurso 

recobre a imagem-muda que fetichiza a leitura, desorganiza a imagem e polemiza os 

sentidos do olhar por contradições, que materializam discursivamente a ordem d’o 

político. Assim, a leitura é política!  

 

O esforço presente e futuro para compartilhamentos da Análise de Discurso, entre suas 

tradições e novos diálogos – a exemplo, com a Linguística Cognitiva, a Linguística 

Experimental e o campo da sexualidade – foi investimento lucrativo de maneira a sustentar a 

análise discursiva da imagem. Além disso, a leitura é dependente de percurso do olhar, 

materializado por formações discursivas em disputa pela dominância do funcionamento da 
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construção do movimento causado. A causa é da ordem da autoria do olhar! Essas 

elaborações interessaram, em demasia, a (des)construções da materialidade dos corpos em 

práticas linguísticas, discursivas e nada mais que imagéticas. 

 

Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2018. 
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