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RESUMO 

O presente trabalho propõe-se a discutir como analisar imagens, a partir dos 
pressupostos teóricos da Análise de Discurso, com vistas a ver refletidos, nesse 
gesto de leitura, o conceito de sujeito advindo da psicanálise e o conceito de sujeito 
advindo do materialismo histórico, bem como as implicações decorrentes. Para 
tanto, recorreu-se à noção de nó subjetivo para dar conta desse entrelaçamento de 
filiações teóricas, pontuando o movimento (retroativo) dos sentidos como um dos 
elementos centrais ao tratamento da questão. Determinante da paralaxe do objeto, 
esse movimento do sujeito – que, na condição de efeito, vê/olha/repara – é o rastro 
espectral no qual se radica a condição paradoxal do olhar – resposta incontornável 
(e, em certa medida, sempre outra) a todo dispositivo de (in)visibilidade. 

Palavras-chave: discurso, imagem, leitura, dispositivo de (in)visibilidade, movimento 
dos sentidos 



 
 

ABSTRACT 

This present work aims to discuss how to analyze images based on the 
theoretical assumptions of Discourse Analysis, with a view to reflecting on the 
reading gesture,the concept of subject deriving from psychoanalysis and the concept 
of subject deriving from historical materialism, as well as their resulting implications. 
Therefore, it has beenapplied the notion of a subjective node to give an account of 
this entanglement of theoretical affiliations which punctuates the (retroactive) 
movement of the senses as one of the key elements foraddressing thisissue. Being 
determinant of the parallax of the object, the movement of the subject- who in 
condition of effect sees it / looks at it / notices it - is the spectral trail on which the 
paradoxical condition of the gaze lies - an inescapable response (and to some extent 
is always another) to any device of (in)visibility. 

Keywords:discourse, image, reading, device of (in)visibility, movement of the senses 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

All of old. 
Nothing else ever. 

Ever tried. 
Ever failed. 
No matter.  
Try again.  
Fail again.  
Fail better. 

(Samuel Beckett) 

Comumente se diz que vivemos em uma sociedade imagética. Vez por outra, 

ouvimos declarações ousadas, como a de que a imagem já substitui a palavra 

escrita; declarações provocadoras de uma boa discussão, como a de que ela 

significa muito mais intensamente do que o verbal (o apregoado discurso de senso 

comum “uma imagem vale mais que mil palavras”); declarações conservadoras, 

como a de que a humanidade sempre se valeu das imagens (hoje apenas se daria 

mais atenção a elas); ou até mesmo apropriações de discursos críticos, como a 

análise de que a leitura do visual, por ser mais rápida, serve mais a essa sociedade 

da urgência, em que vivemos.  

Dado o devido peso a esses entendimentos, resta sob o efeito de evidência a 

ideia de que a imagem é inerente ao ser humano. Ela constitui o liame que nos lega 

a cultura e os gestos de interpretação dos homens que viviam em tempos 

imemoriais e, mesmo após o advento da escrita, preservou-se como uma das 

materialidades dos sentidos, como um dos sítios de concretude do simbólico. 

Segundo Ramos, “As pinturas rupestres e demais soluções plásticas encontradas 

em diversos sítios arqueológicos fazem-nos indagar qual teria sido o sentido dessas 

manifestações, se teria fins mágico-propiciatórios, fins puramente estéticos ou fins 

de registro” (2012).  

O autor ainda questiona se a “imagem como elemento de linguagem, como 

ato sêmico, como signo dotado de intencionalidade, com capacidade evocatória de 

objetos, pessoas e eventos” era já um instrumento de conquista ou manutenção do 

poder (2012.). Embora dele discordemos, porque situados em outro sítio teórico, 

quanto à afirmação de que seria a imagem um “signo dotado de intencionalidade”, 

corroboramos suas indagações, porque elas aludem ao caráter sócio-histórico da 
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imagem, à sua condição, apontada por Pêcheux, de “operador de memória social” 

(1999). 

Como já recordamos, vivemos em uma sociedade imagética, mas será de fato 

predominantemente imagética? O discurso sobre a imagem produz o efeito de sua 

ubiquidade, o que leva a algumas afirmações, a nosso ver apressadas, de que 

viveríamos sob a regência da imagem, pois ela substituiria com maior celeridade e 

eficiência a palavra escrita. Cabe aqui uma provocação à discussão. 

A provocação reside no fato de que os saberes ou dizeres que “atestam” sua 

onipresença obliteram o fato de que a imagem tem circulação restrita nos discursos 

de tipo autoritário (conforme tipologia de Orlandi, 1999). Não parece um paradoxo a 

imagem, cuja precisão técnica é tão aguçada pela tecnologia hodierna, não 

frequentar práticas discursivas ou textuais às quais prestaria “indefectível” serviço? 

Pensamos aqui nas descrições de imóveis em escrituras públicas ou nas de 

técnicas/equipamentos em textos de lei. Restritas ao verbal, tais descrições exigem 

queirosiana inspiração do autor e, do leitor, uma espécie de leitura paciente e 

imaginativa.  

Seria isso o vestígio de uma memória de uma sociedade letrada, em que 

ainda reverbera o scripta manent? Ou, malgrado a imagem nos seja vendida em sua 

“transparência” – como bem provocou Pêcheux (1999), “o olho é ainda mais crível 

que o ouvido” –, o gesto de lê-la não é assim tão prosaico, como se quer fazer 

parecer? E estamos falando aqui, a um mesmo tempo, tanto do ler que busca 

evidências e literalidades na imagem quanto do ler consciente de que se lê de uma 

dada posição-sujeito, a partir da qual o efeito-texto que tem diante de si significa. 

Sobre suas condições de legibilidade, reina um paradoxo, parece-nos. 

Vivemos em uma sociedade plena de imagens, mas que tem dificuldades de lê-las. 

Seja porque a escola subestima a necessidade de fazê-lo; seja porque (e até 

porque) à imagem é imputada essa “evidência de sentidos” (quiçá maior do que a 

atribuída à escrita), uma transparência “sígnica” supostamente baseada em sua 

finalidade de registro, ilustração, documentação. 

Oras, se o discurso comum estabiliza o sentido de que a imagem (exempli 

gratia, uma foto) é mero recurso de adorno ou ilustração, posição ancilar ao verbal, é 

de crer-se lídimo sustentar-se nele o preterimento da leitura do visual em nossas 

escolas. Implícita e sub-repticiamente, tal escolha responderia à pergunta: para que 

ensinar o que todo mundo sabe? Nega-se, dessarte, a leitura da imagem tanto no 
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nível da descrição quanto no da interpretação. No máximo, temos um esgar de 

“tradução” do visual para o verbal (e essa “tradução”, por mais completa, jamais dará 

conta do Real da imagem, frise-se) que não se furta de descer na estação da 

obviedade. À guisa de uma tautologia, desce com ela a interpretação, 

desconhecendo como elementos da textualidade visual significam. A falácia com 

que nos brinda o senso comum sobre leitura de imagens parece-nos suficientemente 

refutada no âmbito da AD pêcheuxtiana em trabalhos como o de Fernandes (2013), 

dentre outros. 

Malgrado não tenhamos por escopo deste trabalho o propósito de discutir 

uma pedagogia da leitura da imagem, não nos furtaremos de atravessá-la, uma vez 

que partiremos, explicitamente ou não, de algumas perguntas, a saber: como lemos 

a imagem na perspectiva da AD? De que configuração do dispositivo teórico-

analítico partimos para fazê-lo? Uma vez que essa nossa discussão produzirá 

gestos de interpretação do texto visual ao longo do trabalho – e tal gesto dependerá 

do linguístico, do verbal para ser materializado –, uma segunda rodada de perguntas 

acena-nos com desdobramentos necessários e interessantes.  

Não desenvolvemos esta ideia, mas nunca é demais retomar as palavras do 

mestre genebrino em sua defesa de que a língua seria um sistema semiológico “par 

excellence”, porque é o único capaz de traduzir todos os outros e de traduzir a si 

mesma, produzindo metalinguagem.  

Que relação mantêm entre si a formulação visual e a verbal nos textos 

sincréticos? E como essa relação se dá quando o verbal é aposto à imagem, como 

no caso das legendas de fotos? Partindo-se do pressuposto de que eles produzam o 

engessamento das múltiplas possibilidades de interpretação, a partir de um controle 

sobre as derivas do sentido, de que modo isso se dá? Retroagindo, perguntamo-

nos: esse fenômeno não se dá também no texto exclusivamente visual? De que 

sorte? 

Para empreender o a que nos dispomos, ousamos um gesto de interpretação 

da teoria que, longe de pretender-se modelar, forneceu algumas bases sobre as 

quais sustentamos nossa concepção de imagem em AD, estratégias de 

textualização e gestão dos sentidos. Nesse exercício teórico-analítico, o que 

inicialmente nos incomodava (os múltiplos referentes do termo “imagem”) se nos 

revelou particularmente produtivo: no entendimento da imagem como a produção de 

uma leitura por um sujeito (histórico), pareceu-nos menos ambíguos e mais 
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materialmente imbricados a imagem-objeto empírico, a imagem (leitura) e a imagem 

qua representação do Imaginário. 

Dessarte, o objetivo geral desta tese consiste em: refletir sobre a aplicação 

dos pressupostos teóricos da AD ao texto visual. Há, seguramente, vários bons 

trabalhos acadêmicos nesse sentido, dos quais colheremos as especificidades de 

seu gesto de interpretação e as soluções teóricas apresentadas. Sem que lhe 

estendamos o elogio, inscrevemos no rol este, em cujo desenvolvimento nos 

ativemos flagrantemente menos a agenciar corpos teóricos estranhos à AD para 

responder às questões da imagem e mais a fazer funcionar os princípios e 

procedimentos da teoria e a fazer funcionar, no interior da AD, perspectivas oriundas 

das áreas formadoras do nosso campo teórico. 
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1 DISPOSITIVOS DE VISUALIZAÇÃO (DE VER/OLHAR/REPARAR) 

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”. 
(SARAMAGO, José. O ensaio sobre a cegueira) 

1.1 INTROITO – A NOÇÃO DE DISPOSITIVO 

Com base no que foi exposto da discussão em trabalho anterior (QUEVEDO, 

2012), o ponto essencial a ser recuperado nesta tese parece-nos ser o de uma 

desconstrução da naturalidade ou evidência da imagem – o que nos exigirá, no 

tempo justo, dizer do que estamos tratando quando nos referimos à imagem. Nesse 

sentido, mas nos restringindo às necessidades desta seção, vamos considerar a 

imagem como a imagem empírica, tangível, consensual.  

Para além, no entanto, dessa, digamos, chantagem de sua obviedade, 

partimos da consideração de que a imagem que se nos produz em nosso olhar (ou 

diante de nossos olhos) é, desde a sua condição empírica (nos termos de um mítico 

puro ato físico de ver), produto de um dispositivo; seja no sentido mais prosaico do 

termo, seja no cariz que comumente se lhe dá nos estudos discursivos. Para aclarar 

o que pretendemos com essa noção e para que a façamos chegar de uma 

perspectiva que nos pareça atender aos pressupostos materialistas, tragamos 

“dispositivo” de Foucault, para quem, 

Aquilo que procuro individualizar com este nome [dispositivo] é, antes de 
tudo, um conjunto absolutamente heterogêneo que implica discursos, 
instituições, estruturas arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais e filantrópicas, em resumo: tanto o dito como o não dito, eis os 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se estabelece entre 
esses elementos. (FOUCAULTapud AGAMBEN, 2009, p. 28, grifo nosso). 

Mais adiante, pretendemos operar um certo deslocamento nessa noção, no 

entanto já aqui a concepção do dispositivo como uma rede nos é capital, visto que, 

mesmo em sua dimensão aparentemente mais utilitária, a reverberação de saberes 

e sentidos (estranhos) ao mero exercício técnico justamente o enviesa. Foucault ade 

ainda que o dispositivo se encontra“sempre inscrito num jogo de poder e, ao mesmo 
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tempo, sempre ligado aos limites do saber, que derivam desse e, na mesma medida, 

condicionam-no” (p.28). Por essa razão e dada essa configuração, para o pensador 

francês, “o dispositivo é: um conjunto de estratégias de relações de força que 

condicionam certos tipos de saber e por ele são condicionados” (p. 28, grifo nosso). 

Sem pretender ensaiar qualquer sorte de petulância, firmamos já nosso intuito 

de distanciarmos-nos da relativização feita por Foucault, porque, se, no conjunto do 

corpo teórico do autor, tal restrição faz todo o sentido, no nosso, produziria uma 

indisfarçável fissura. Isso porque não só o conceito que advogaremos para 

dispositivo é outro, senão também porque aqui saberes, sentidos são 

indefectivelmente produtos de relações de força, sempre-já filiados a posições nesse 

quadro, do que resulta a regularidade sem exceção dessa implicação. 

Considerado por Agamben(2009) um termo técnico essencial no pensamento 

foucaultiano, no qual o vê alçado à categoria dos universais, o dispositivo será 

ressignificado pelo pensador italiano.Nesse deslocamento, Agamben relaciona o 

dispositivo foucaultiano à Oikonomia, explicitamente à visada etimológica: 

“administração do oikos, da casa, e, mais geralmente, gestão, management” (p.35, 

grifo do autor), conforme nos parece permitir a leitura do seguinte trecho: 

O termo latino dispositio, do qual deriva o nosso termo “dispositivo”, vem, 
portanto, para assumir em si toda a complexa esfera semântica da 
oikonomia teológica. [...] O termo “dispositivo” nomeia aquilo em que e por 
meio do qual se realiza uma pura atividade de governo sem nenhum 
fundamento no ser. Por isso os dispositivos devem sempre implicar um 
processo de subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito(AGAMBEN, 
2009, p.38, grifo nosso). 

Se nas terras gaulesas vislumbramos o caráter de rede do dispositivo 

(malogrando seu cariz terminal, com que se nos poderia apresentar), o que 

colhemos em nosso passeio pela bota nos guarda algo da quintessência desse 

conceito: o dispositivo produz o seu sujeito. E o faz porque é um instrumento (ou, em 

talvez melhores palavras, uma configuração) de gestão. Ainda que, em Quevedo 

(2012), tenhamos tentado desenvolver algo acerca de uma gestão do sentido pela 

imagem (ou por qualquer outro sistema semiológico), a rudez montanhesa daquela 

reflexão incipiente poderá talvez credenciar-se a descer à planície sobre os ombros 

fortes de Agamben. 
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Para tanto, cabe ainda referirmos a entrada da noção de dispositivo nos 

terrenos da Análise de Discurso. É, a partir de Orlandi (1999), que teremos a 

producente divisão do dispositivo de interpretação em dispositivo ideológico (a 

configuração de saberes a partir da qual o falante interpreta, malgrado possa 

desconhecê-la ou denegá-la) e dispositivo teórico (entre cujos muros a autora situa a 

AD). Dado o modo como estabelecemos nosso dispositivo teórico-analítico – 

precipuamente, o conceito de ideologia e o objeto analítico (imagem) –, deveremos 

realizar alguns deslocamentos no conceito de dispositivo com o qual trabalharemos. 

Nesse ponto específico, aproximamo-nos à concepção agambeniana: 

Chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha, de algum 
modo, a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 
controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos 
dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o 
Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, as medidas 
jurídicas, etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido evidente, mas 
também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, 
a navegação, os computadores, os telefones celulares e – por que não – a 
própria linguagem, que talvez éo mais antigo dos dispositivos [...] 
(AGAMBEN, 2009, p.40). 

Tal entendimento de Agamben decorre da sua proposta de estabelecer uma 

geral e maciça divisão do existente em dois grandes grupos ou classes: de 
um lado, os seres viventes (ou, as substâncias), e, de outro, os dispositivos 
em que estes são incessantemente capturados. Isto é, de um lado, [...], a 
ontologia das criaturas, e, do outro, a oikonomia dos dispositivos que 
procuram governá-las [...].(2009, p.40) 

Embora muito dessa voz nada anônima muito reverbere no que defendemos 

aqui, cabe estabelecermos um hiato. Para que a noção de dispositivo nos seja 

producente para as análises, assim como para que inscrevamos de fato tal 

discussão na Análise de Discurso nos moldes do que já lá está estabelecido, 

parece-nos basilar restringir-lhe a amplitude, distanciando-nos do entendimento 

agambeniano.  

Dessarte, tomaremos dispositivo aqui como um artefacto, menos por sua 

ontologia (dispositivo é, para nós, do biológico e tangível ao cultural e abstrato) e 

mais por sua função: meios, ou melhor, protomeiospelos quais as ordens da 

Ideologia e do Inconsciente performativizam suas promessas de sentido, 
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administrando-o, sob a roupagem ideológica de uma fantasia êuica a concertar 

coordenadas do Desejo.  

Como efeito de fechamento desse preâmbulo, ofertaremos a exame, sob o 

arriscado sintagma “dispositivos de visualização”, a proposição de três tipos de 

dispositivos, os quais, sendo todos eles obviamente ideológicos, se diferenciam pelo 

a que recorrem para a construção da visibilidade, para a produção do sentido e 

como produzem seus respectivos sujeitos. Analisemos, pois, o que segue. 

1.1.1 O dispositivo (super)humano 

O primeiro dispositivo daria conta de umsupostoato puro de ver,exercício 

pretensamente não ideológico da faculdade da visãoou, em nossas palavras, a 

produção de sentido em um universo semanticamente estabilizado. Optamos por 

categorizá-lo como dispositivo (super)humano1, visto que se refere tanto ao olho 

humano  (reconhecimento de cores 2 , de detalhes, de tons, leitura de tempo, 

percepção de movimento etc.) quanto ao olho “super-humano”, o olho investido da 

potência da máquina (artefactos, aparelhos que acuram o sentido humano da visão). 

Nem sempre essa distinção é simples ou produtiva: as lentes de contacto e 

reagentes químicos que regulem a fotossensibilidade do olho parecem-nos um bom 

exemplo disso; todavia o ponto que queremos ressaltar aqui ainda é outro. 

Embora, no nível do olho humano e do prosaísmo quotidiano do 

reconhecimento de objetos ao nosso redor, o exercício da visão pareça mero 

reconhecimento do que diante de nossos olhos está, convém problematizar, já em 

sua dimensão físico-químico-biológica, as condições de produção dessever: a 

fotossensibilidade do olho, a sua capacidade de pigmentação, a saúde de 

                                                           
1
 Na dissertação, o artefato estava no dispositivo chamado “técnico-disciplinar”. A divisão atual 

parece-me melhor em virtude de que um dispositivo tecnológico „apenas‟ aguça o sentido da visão 
(microscópio, telescópio, e.g.) e assim como ela não produz sentido. O sentido será dado pelo 
dispositivo disciplinar, que, conforme o caso, depende ou não do artefato.  
2
Em Quevedo (2012), ilustramos o quanto o reconhecimento de uma cor poderia estar à deriva antes 

mesmo do reconhecido como ideológico (citamos um caso pessoal, em que amigos discutiam a cor 
do carro de um deles). Neste 2015, um exemplo melhor chega-nos: a polêmica do vestido que, por 
cuja foto, para alguns, teria as cores branco e dourado e, para outros, azul e preto. A reportagem cujo 
link está a seguir explica como a saturação da cor, o contraste com o fundo, a iluminação e a nunca 
repetível presença de bastonetes no olho humano produz o fato de que dois indivíduos nunca veem 
exatamente a mesma cor. Disponível 
em:<http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2015/02/por-que-enxergamos-cores-diferentes-
no-vestido-que-mobilizou-a-internet-4708467.html> Acesso em: 27 fev.2015. 
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suascomponentes biológicas, as condições atmosféricas do ambiente, a distância do 

objeto etc. Já nesse nível o que temos de evidencial da imagem aos nossos olhos é 

menos uma condição empírica, exterior, do objeto e mais a condição perceptiva do 

ver. 

A produção desse ver parece-nos pretensamente consensual ou neutra, 

porque, mesmo nesse âmbito, os sentidos não jogam fora do alcance da ideologia, 

visto que a maior/menor fotossensibilidade do olho (e a consequentemente 

maior/menor percepção da luminosidade)ou a maior saúde das células de 

pigmentação na retina (e a consequente maior ou menor percepção das cores) não 

s‟esgota em suas características físicas, químicas, biológicas. Ao contrário, são 

substratos da ordem do corpo físico que são mobilizados por investimentos de 

significação em alguma medida distintos.  

O argumento talvez mais emblemático para solapar a autonomia do objeto no 

mundo físico-químico-biológico talvez o sejam as cores; e isso não apenas pelo fato 

de o espectro visível ao humano não corresponder à totalidade das cores 

existentes 3 . Diferentes sociedades e suas diferentes formas-sujeito históricas 

necessitam, e assim veem, mais ou menos cores desse espectro, conforme tais 

nuances produzam nuances de significação. E mais: mesmo para indivíduos nos 

quais se realize a mesma forma-sujeito (ainda que nessa se realizem diferentes 

sujeitos históricos), o fenômeno se repete4. 

Podemos convocar ainda à problematização da questão a percepção ou não 

de jakobsonianos “ruídos” ambientais à percepção do objeto (por exemplo, a 

umidade baixa do ar, que, “secando” nossos olhos, os torna menos sensíveis a 

detalhes do objeto). Podemos arrolar ainda a necessidade prática de situarmo-nos 

mais distantes ou mais próximos ao objeto, consoante nossa necessidade histórica 

ou enunciativa de (não) percebê-lo em maiores detalhes, do que tanto o 

distanciamento que torna o objeto indiscernível quanto amiopia da proximidade são 

bons exemplos. E podemos também considerar o “ruído” do movimento: o objeto em 

movimento é sempre menos perceptível (ou diferentemente perceptível?) em relação 

a um estático. 

                                                           
3
 Nisso, invejamos as abelhas e nos exibiríamos aos cães, se a esses isso causasse espécie. 

4
 Um bom exemplo talvez seja o olhar mais treinado de um designer em relação a um professor de 

português. Enquanto o primeiro tende a ver diferentes nuances da mesma cor entre diferentes 
amostras, é de supor-se que o segundo creia estar diante de uma mera repetição crômica. 
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Nesse último parágrafo, citamos “ruídos” de diferentes carizes, aos quais 

ainda poderíamos adir questões de luminosidade, enquadramento da visão ou 

perspectiva. No entanto, os três exemplos parecem-nos demonstrar que a 

percepção do objeto tem suas condições de produção, mesmo enquanto fenômeno 

físico-químico-biológico, em um gradiente. Isto é, não vemos o objeto somente a 

partir de um único escore de distância em relação a ele ou de luminosidade do 

ambiente. Há, por exemplo, uma faixa de distância em cujo interior podemos ver o 

objeto5.  

A razão pela qual ora unimos a capacidade humana de percepção ao aparato 

técnico, maquinal, instrumental, que a amplia, é o fato de que a questão de fundo 

tanto em um quanto em outro ser, nesse aspecto, a mesma: a produção de sentido a 

partir das condições de produção da percepção do objeto. A diferença entre o olho 

humano e o telescópio ou microscópio é de grau perceptivo; não de dispositivo de 

interpretação.  

Do que foi desenvolvido até aqui, cremos poder postular que: (i) o objeto não 

é acessível em sua ordem exterior ao sujeito – o objeto acessível é uma 

sobreposição ao objeto exterior ou inacessível (real do objeto?) porque sempre-já 

interpretado a partir do dispositivo (super)humano; (ii) embora o sujeito tome posição 

físico-químico-biológica de interpretação do objeto, esta posição não é a única 

possível – não há um único ponto (de distância, de luminosidade, ...) a partir do qual 

ele possa produzir sentido para aquele objeto. 

Ademais, há uma terceira conclusão fundamental ao que desenvolveremos a 

seguir: não é o dispositivo (super)humano que administra o conteúdo propositivo do 

objeto; não é ele que diz o que o objeto é (mesmo que estejamos considerando aqui 

                                                           
5
 Por óbvio, o mesmo se repete quanto às outras faculdades sensoriais, como a audição ou o olfato 

ou o paladar (de quantas partículas preciso para perceber determinado cheiro ou sabor?). Quanto à 
audição, se cabe uma memória de infância, vem-me à mente certa noite quando, no campo, brincava 
com os primos de “se esconder”. Houve hora em que quem “batia” (quem tinha a missão de descobrir 
onde estavam os outros e registrar sua presença batendo em um determinado lugar previamente 
acordado – uma parede, por exemplo –, antes que aqueles o fizessem) falou de um suposto acidente 
que ocorrera e que poria fim à brincadeira. O desafio dos que nos escondíamos passou, naquele 
momento, a ser então aproximarmo-nos de forma que pudéssemos ouvir esse relato sem, no entanto, 
sermos vistos pelo emissor; em outras palavras, ir até o primeiro ponto em que esse som se nos 
tornasse audível, o ponto exato dessa primeira percepção “a salvo” do interlocutor, que poderia estar 
se valendo de um estratagema escuso. Ousando tirar consequências teórico-metodológicas da cena 
prosaica, regular essa distância do objeto não é o esforço por excelência de interpretação? Se essa 
regulação é sempre-já dada, não é incontornável concluirmos que o esforço de interpretação não se 
dá no indivíduo? Mas, por outro lado, o investimento libidinal de significação não é a “nossa” resposta 
ao investimento (ideológico) do Outro/outro? Mas, por ainda outro lado (ou por aquele primeiro), esse 
Inconsciente não seria o ponto exato de uma exterioridade interiorizada? 
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que o objeto é x como uma verdade parcial desse objeto. O objeto é no âmbito de 

uma prática e processo de significação, o que imediatamente convoca um outro 

dispositivo: o dispositivo disciplinar de interpretação. 

Neste/nesse quase exato momento em que escrevemos (ou que 

escrevíamos, se considerarmos um enodoamento temporal presente/futuro do 

enunciador e presente/passado do enunciatário), apomos uma foto da mesa de 

trabalho. 

 

Figura 1: Objetos (de estranha familiaridade)
6 

Nela podemos divisar alguns objetos e cremos não errar ao prevermos total 

consensualidade com quem lê este texto. Todavia, antes de considerarmos a 

evidência ou transparência do objeto, ousemos alterações contextuais, por exemplo 

a visualização dessa foto por um leitor ocidental do século XI. O que ele veria? 

Embora pudesse prever uma máquina futurística de escrita (que ele só conhecia 

manuscrita), conseguiria estabelecer relações metonímicas a nós tão usuais como a 

de um notebook ligado a um segundo monitor e a um teclado e 

                                                           
6
 Arquivo do autor. 
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mouse(evidentemente sem dar nome aos objetos)? Perceberia o telefone sem fio 

como parte desse todo ou como outro objeto casualmente aposto à cena? Este 

hipotético observador do passado ou mesmo um hodierno perceberia o cooler 

embaixo do notebook como um outro objeto?  

O que pretendemos defender aqui é que o olhar é, mesmo no prosaísmo 

quotidiano, eivado de pré-construídos e discursos-transversos que produzem os 

objetos (fazendo-os perceptíveis e os administrando quanto ao seu estatuto ôntico e 

social) e os relacionam (produzindo relações de necessidade, implicação, aposição 

casual, etc., entre eles). Pêcheux citou que o olho é mais crível que o ouvido, com o 

que profundamente concordamos no sentido de que, ao contrário da palavra – que 

tacitamente aceitamos, em um contrato de significação, referir ou representar a 

coisa –, a imagem é tomada por nós como a própria coisa.  

Talvez fique mais claro o que pretendemos com o questionamento dessa 

evidência do objeto se partirmos para um exemplo extremo: o do nosso hipotético 

observador aborígene7
. Ao contrário do observador ocidental – para quem há uma 

coisa ali no lugar do notebook, mesmo que ele desconheça o que é, para que serve 

e com que se relaciona –, o aborígene simplesmente não divisaria o computador da 

mesa onde repousa (repetindo, em outra medida, o observador hodierno que não 

divisa o computador do cooler). Provavelmente, ele veria mesa, computador, 

monitor, telefone, teclado, caneta como uma única coisa, assim como nós reunimos 

o teclado do notebook (não o adicional) e a tela do notebook como onotebook. 

O nosso olhar, malgrado um ponto de observação o cesure (e, por 

conseguinte, o censure em relação ao indizível/invisível), é suturadopor formações 

sociais que dizem o que as coisas são, perpassando, em relação aos objetos 

quotidianos, todas as formações discursivas (diferentemente do que ocorre com 

noções como justiça ou desenvolvimento). Nesse sentido, nossa aposta 

interpretativa aqui não é a de desconstruir o objeto pela desconstrução (obviamente, 

não em seu sentido derridiano), porque afinal eles não são o que nos parecem ser, 

são verdades parciais de um objeto inatingível.  

Se cabe aqui uma digressão, cabe aqui nos distanciarmos um pouco dessas 

hipotéticas justificativas de uma desconstrução, em virtude de, nos termos postos, 

                                                           
7
 Vamos admitir um aborígene que nunca tenha tido contato com isso que chamamos de civilização, 

mas que, estranhamente e para nossa conveniência, tenha como pressuposto que uma foto possa 
representar a realidade. 
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elas enviesarem a questão, formulando a pergunta errada à imagem. Se de fato na 

perspectiva que adotamos aqui os objetos são verdades parciais de um objeto 

inatingível, passamos ao largo de atestar os objetos serem ou não serem o que 

parecem ser. Isso porque os objetos, em um certo sentido de funcionamento 

performativo do gesto interpretativo, de fato são o que nos parecem ser, ainda que 

não o sejam (nossa tomada de posição os impede de serem algo) e mesmo porque 

não o são (é por não serem algo em si mesmos que um dado discurso os toma 

como um dos seus referentes evidenciais). 

Nossa aposta é a de que, sob a malha desse Simbólico – que 

necessariamente estrutura o jogo de relações sociais e que tem profundas e 

necessárias implicações materiais –, o que há é o deserto do Real, não no sentido 

de uma verdade absoluta, mas sim no de um funcionamento social, significante, que 

prevê e provê o estatuto ôntico das coisas tomado sempre-já como pressuposto de 

partida. Mudar a perspectiva (o observador, e.g.) de que se veem as coisas permite-

nos vislumbrar, teorizar o Real do sentido, que é contornado pela evidência 

consensual (que lh‟é sintoma), mas que, por vezes, retorna no súbito e abrupto 

estranhamento do sempre-já dado. 

1.1.2 O dispositivo disciplinar 

Feitas tais considerações, esse segundo dispositivo chamaremos dispositivo 

disciplinar. O termo disciplinar mobiliza a memória etimológica da palavra 

latinadisciplina, na qual, conforme Fiorin (2008), reverbera o radical indo-europeu 

dek-, cujo significado é “receber” e aporta como “aprender” na latina discere, de 

“discípulo”. Aqui, portanto, o dispositivo disciplinar alude ao corpo (institucionalizado 

ou não) de conhecimentos e saberes formal ou não formal a partir do qual se 

categoriza o que se vê, se diz o que se está a olhar naquilo que se vê8. 

Isso nos põe uma distinção produtiva. Se o microscópio é um dispositivo 

(super)humano – pois nos permite ver além do possível a olho nu –, o domínio 

disciplinar da biologia determina não apenas o que se vê (a partir de categorizações 

prévias), mas também a própria necessidade de nos valermos de um microscópio 

                                                           
8
 E que determina o visível a partir de uma dada formação ou de um dado campo discursivo; no caso: 

biologia, química, medicina etc. 
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para a produção da evidência, sob a efígie de um “reconhecimento”.Considerando 

sempre tratar-se de uma divisão com mera finalidade explicativa, podemos aduzir 

que, se o primeiro dispositivo é um dispositivo-meio, instrumento para a produção de 

sentido, o dispositivo disciplinar é um dispositivo conteudístico, e é no seu interior 

que se encontra a finalidade para a qual serve o primeiro.  

Há ainda uma relação que nos parece interessante de firmar entre o 

dispositivo disciplinar e uma das, como a chama Orlandi (1999), instâncias do 

discurso, no caso, a circulação. Para tanto, observemos a seguinte imagem. 

 

Figura 2: Batalha celular 

Nosso conhecimento de mundo – em que saberes científicos se fazem mais 

ou menos presentes – permite identificarmos que estamos diante de uma imagem 

de algum fenômeno biológico em nível celular. No entanto, é a partir de um domínio 

maior do dispositivo disciplinar que se produz a leitura da identificação por 

macrófagos (as pequenas células brancas) de uma célula cancerígena (a maior). 

Antes de se fundirem com ela, os macrófagos nela injetam toxinas que a matam 

(Morgan; Dudley; Wunderlich et al., 2006apudWIKIPEDIA).  

Se disséssemos ao primeiro observador (o de senso comum) parte da 

verdade científica da imagem – de que ali temos a representação de uma célula 

cancerígena –, tendencialmente ele veria essa maior célula como a atacar as 

pequenas células do nosso corpo em um investimento ideológico de significação que 
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mobiliza saberes amiúde convocados em várias analogias: a efemeridade da vida, 

as metáforas bélicas, a luta desigual do grande com o pequeno, o temor do 

estranho/estrangeiro etc.  

Em contrapartida, se lhe disséssemos mais da cena e que a célula 

cancerígena está na verdade sendo atacada pelas células de defesa do nosso 

corpo, por certo investimentos ideológicos em alguma medida diferentes seriam 

destarte mobilizados: o instinto da vida; a união dos pequenos contra o grande; a 

legítima defesa em relação a um invasor.  

Da leitura que meramente reconhece a cena celular à leitura que a interpreta 

à luz do conhecimento hodierno, o que temos são posições-sujeito que respeitam a 

gradientes de domínio de um discurso semanticamente estabilizado; no caso, o da 

biologia. Se uma primeira leitura pode hoje ser considerada de senso comum (não o 

seria há cem anos), materializando o atravessamento do discurso científico no 

quotidiano, a segunda leitura é feita de uma posição mais central a esse discurso.  

No entanto, em ambas, é o discurso disciplinar que produz a visibilidade do 

objeto, seja na forma de um reconhecimento de senso comum (que meramente 

reconhece o objeto, sem maiores distinções), seja na forma de um discurso 

altamente especializado (que o performativiza, no sentido de fazer a previsão 

científica de sua ocorrência, estabelecendo as condições de produção desse ver: da 

conceituação que a distingue dos demais fenômenos biológicos à metodologia de 

sua evidenciação). 

Ousemosaplicar uma operação de alteração contextual, no caso de domínio 

disciplinar ou de circulação desse discurso. Façamo-la produzir significação a partir 

do dispositivo disciplinar da Arte, façamo-la circular no discurso artístico ou em outro 

discurso por ele fortemente atravessado (no tocante ao juízo estético, e.g.), e 

teremos outros saberes ou valores atribuídos ao objeto, como, por exemplo, a 

beleza da vida neste recôndito tão distante do dispositivo humano de percepção, o 

encantamento do inefável ou mesmo o maravilhamento ante o que ocorre em nós 

(ou nesse menos-que-nós-mesmos) sem o sequer suspeitarmos.  

Teríamos outros investimentos de significação que, no entanto, não se 

restringem aos ideológicos como os já citados em parágrafo anterior. Falamos aqui 

de alguma catexia do olhar que, a partir do dispositivo (super)humano e no âmbito 

de um dispositivo disciplinar de interpretação, com cujos investimentos libidinais de 

significação atravessa os ideológicos, enviesam (menos ou mais) a produção da 
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visibilidade do objeto. Disso, parece-nos exemplo suficiente a conjectura de quais 

emoções geraria tal imagem a um leitor apaixonado pela biologia e a um leitor com 

experiência bastante próxima com o câncer. Via de regra, podemos presumir, para 

este caso, a beleza ou o terror como o enviesamento das condições de produção do 

(in)visível9. 

1.1.3 O dispositivo teórico (ou metadispositivo) 

Por fim, chegamos aodispositivo teórico (ou metadispositivo). Eleabarca 

um corpo de conhecimentos que questiona o próprio método de ver/olhar, 

desfazendo a evidência do que se vê/olha e buscando o efeito da presença-

ausência do que não se vê/olha.Enquanto o disciplinar é um dispositivo que se 

caracteriza por ser conteudístico, o metadispositivo, embora também o seja (o 

conteúdo são os saberes da teoria de interpretação que o compõe), caracteriza-se 

por ser um dispositivo formal. Seu objeto por excelência não é o produto 

interpretativo (o que é X), mas o processo de interpretação10 (como chegamos à 

interpretação, consensual ou não, do que é X).  

Retomando a metáfora com que, em trabalho anterior, nos distanciamos das 

dimensões do ver e do olhar, o metadispositivo é o dispositivo do reparar. Tanto no 

sentido de olhar o olhar (ou olhar o ver) quanto no sentido de restaurar o processo 

discursivo que produz as condições sócio-históricas e enunciativas de 

(in)visibilidade, que se materializa na imagem. Por certo, se esse processo recobre 

as impossibilidades do olhar somente ideológico, a partir de um dispositivo 

                                                           
9
 Não estamos a defender aqui que uma deliberada – e, principalmente, suposta – frieza emocional 

ante o objeto seja a chave para uma leitura objetiva ou neutra. Isso seria expulsar o neopositivismo 
pela porta, fechar-lhe as janelas à cara e, mesmo assim, vê-lo acenar dentre os macrófagos! Por 
Pêcheux, não!... Estamos a falar de uma catexia que, mais ou menos declarada, mais ou menos 
investida na tessitura êuica do sujeito, sempre e incontornavelmente enviesa nossa percepção. 
Procurar um ponto onde ela supostamente não haja é mera denegação, o que só a recrudesceria... O 
que estaremos a falar, páginas e páginas mais adiante, é que considera-la teórico-
metodologicamente é menos chave para qualquer coisa e mais parte do necessário para produzir a 
visibilidade de parte do seu contorno ao objeto. Um ganho parco frente a promessas de interpretação 
total ou redemptora, mas talvez o único ganho possível frente ao modo como na AD estabelecemos 
as coisas. 
10

 Sejamos menos assépticos e façamos um mea culpa aqui. Em Quevedo (2012), perguntávamo-nos 
acerca do pleno êxito dessa distinção e, inclusive, hesitamos em categorizar a semiologia médica, 
seja como dispositivo disciplinar, seja como dispositivo teórico. Tal imprecisão, não a cometemos 
mais: parece-nos ora claro que ela está no segundo caso. Sinal de que avançamos, nesse particular, 
em nossa leitura da teoria ou sinal de que meramente marchamos tal como um onagro 
irresponsavelmente confiante rumo ao desconhecido? 
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disciplinar, não é um processo indefectível, uma vez que uma teoria, malgrado 

questione seus próprios pressupostos, é sempre uma tomada de posição. 

Consoante desenvolveremos mais adiante, a forma como configuramos em 

nosso trato analítico esse dispositivo teórico prevê, sine qua non, o efeito de 

reconhecimento por parte do analista (ou o seu gesto interpretativo) de que posição 

a partir do qual ele empreende a sua análise. No entanto, dadas as nossas futuras 

considerações sobre o cariz ideológico e libidinal dos investimentos de sentido, essa 

posição a que nos referimos é tanto da ordem da História (no sentido de uma 

inscrição ideológica) quanto da do Inconsciente (no sentido de atravessada por 

formações daí advindas).  

Assim, o gesto interpretativo guarda, para nós, alguma relação com um 

exemplo citado por Žižek (2013): o do milionário de um filme de Chabrol, que 

preferia uma mulher que o amasse pelos seus milhões. O pensador esloveno 

desenvolve o raciocínio de que sucede a esse amor uma dissolução sem trauma no 

caso de uma bancarrota. Trauma adviria de um amor que ou racionalizasse sobre o 

recalque da dependência da conta milionária ou se constituísse a busca frenética de 

um mais-que-ele-mesmo no ser amado, um elemento perturbador mascarado pela 

persona milionária (uma espécie de anteparo a esconder um verdadeiro eu).  

Oras, explicitemos essa senda, pondo nos lábios milionários o seguinte 

enunciado fictício: “somente uma mulher que (sabe que) me ama por meus milhões 

é capaz de me ver como eu realmente sou, pois minha riqueza não distorce mais 

sua percepção”. Relativizemos ainda, por ser o certo a fazer, tal afirmação, 

descartando os advérbios “realmente” e “somente”. O princípio que ela encerra é-

nos fundamental: a forma material com que algo se nos apresenta é esteio do 

sentido que produz em nós. Os efeitos de sentido que ela produz em nós, ainda que 

superficialmente falsos (a rudeza com que nos trata alguém profundamente gentil e 

assustado; a simplicidade com que se nos apresenta profundamente sofisticada 

etc.), são o único elo relativamente confiável que estabelecemos com o que afinal 

nos produz sentido. Se confiamos na veracidade do efeito em nós não o 

problematizamos e assim reduzimos a complexidade de um sentido, de um 

canguilhemiano relação à, à bidimensionalidade de uma evidência. 

Oras, não há aqui qualquer proposição ousada. Não há senão trocar um 

tempero por outro em uma velha receita de parcimônia: resistir, como em Fernandes 

(2013) a um dado sentido, à imagem. Ler desconfiando da evidência gritante do que 
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se lê no que se lê. Para tanto, considerar o que nos perturba – seja na forma de uma 

parcialidade forcluída pela nossa inscrição histórica, seja na forma de uma falta 

tamponada por um objeto parcial – é um passo importante, necessário para ler a 

imagem apesar da imagem. 

Como fechamento dessa seção, convém explicarmos essa concessiva 

“apesar”, alterando a redação do sintagma para o que nos parece mais próximo ao 

nosso escopo: “[...] necessário para compreendermos a imagem apesar de 

interpretarmos a imagem”. Não significa aqui diferentemente de acolá apenas pela 

inscrição explícita de um sujeito na flexão do infinitivo. Importa-nos mais aqui a 

diferença de estatuto entre compreender e interpretar a imagem. 

Para tanto, recorreremos à célebre distinção proposta por Orlandi (1993) 

entre “o inteligível, o interpretável e o compreensível” (p.115). Enquanto o primeiro 

constitui-se de atribuição de um sentido de forma atomizada e no âmbito da 

codificação, o segundo é apresentado como “atribuição de sentido, levando-se em 

conta o contexto linguístico (coesão)” (p.115, grifo nosso). Mediante os fins a que 

nos propomos aqui, permitamo-nos deslocar “linguístico” para “semiológico”, todavia 

é o conceito de compreender o que se nos revela de maior importância aqui. 

Ainda para a autora, compreender é produzir “sentidos, considerando o 

processo de significação no contexto de situação, colocando-se em relação 

enunciado/enunciação” (p.115). O denominado por ela como “conceito histórico 

(político) de compreensão” (p.117) implica que, na perspectiva da Análise de 

Discurso, compreender não é “atribuir um sentido, mas conhecer os mecanismos 

pelos quais se põe em jogo um determinado processo de significação”. 

Esse processo de produção de sentido não é objetificado, nesta seara teórica, 

de uma perspectiva psicológica ou lógica. E, ainda que o seja em suas bases 

semiológicas, não o é sem que o sistema semiológico se veja constituído histórica e 

politicamente. Nesse ínterim, se atribuição de um sentido não parece causar 

qualquer espécie nos níveis da inteligibilidade ou da interpretação, o mesmo não se 

dá no da compreensão. Compreender é, por fim, derrocar a possibilidade de um 

sentido único e imutável, visando justamente o ponto de confronto das leituras.  

Com base nisso, podemos considerar que interpretar a imagem, fazemo-lo no 

âmbito de um discurso disciplinar. Tal processo de produção de sentidos interroga o 

objeto pelo conteúdo que lhe é atribuído pelas relações que são estabelecidas para 

ele com outros objetos, sempre no interior de um determinado discurso, ainda que 
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atravessado por outros. Uma dada posição reconhece como evidentes tais 

conteúdos e relações, ainda que os atravessamentos constituam uma possibilidade 

de agitação dos sentidos, conforme teoriza Pêcheux: 

Todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-
históricas de identificação, na medida em que ele constitui ao mesmo tempo 
um efeito dessas filiações e um trabalho (mais ou menos consciente, 
deliberado, construído ou não, mas, de todo modo, atravessado pelas 
determinações inconscientes) de deslocamento no seu espaço. (1995, p.96) 

Essa agitação potencial que percorre as redes de sentidos, mesmo em seu 

funcionamento mais ordinário, constitui a deriva, sempre em devir, das evidências, 

balanceando-se o discurso que as produz e as endossa entre relações parafrásticas 

e polissêmicas. Relações, aliás, que se estabelecem em termos de uma certa 

especularidade: enquanto a polissemia tende a estabilizar-se em direção à 

paráfrase, a paráfrase indefectivelmente agita a rede até o ponto de essa agitação 

vir a constituir ruptura, polissemia. 

Compreender a imagem implica, como ponto de partida, o reparar das 

condições de produção dessas evidências, mas se realiza realmente quando 

abdicamos da suposição de uma imagem original e tomamos as diferentes imagens 

(que acompanham o movimento subjetivo) como simulacros sem origem, isto é, 

quando tomamos essas evidências enquanto aparências e as aparências como 

terminalidade do processo interpretativo. Por certo, esse processo deve realizar-se 

no âmbito do metadispositivo (não do disciplinar!) e se apoiam em uma condição 

aparentemente paradoxal: todas as aparências mentiriam (porque velam um fundo 

de verdade, que inexiste, mas o velando fazem-no funcionar como prerrogativa) e 

diriam a verdade (porque dão conta de um processo, que constitui o objeto de uma 

interpretação no nível do dispositivo teórico).  

Isso nos diferencia da perspectiva filológica ou exegeta, por exemplo, para a 

qual tais evidências seriam ou verdadeiras (no sentido de que correspondem a um 

conteúdo de verdade) ou falsas (no sentido de que mascarariam a verdade das 

coisas). Se couber aqui um cotejo, tomaremos as evidências como verdadeiras na 

exata medida da sua falsidade; na exata medida de que o falseamento, que é sua 

condição radicalmente constitutiva, traz a lume o processo que o gerou e gere, 

independentemente de o conteúdo propositivo da evidência corresponder a um 
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verdadeiro ou falso no âmbito de um discurso disciplinar 11 . Ilustremos, mui 

brevemente, o ponto que queremos defender com uma imagem.  

Esta fotografia, publicizada em 1957, alude à passagem do dirigível alemão 

Graf Zeppelin, na tarde do dia 29 de junho de 1934, pelos céus de Pelotas, rumo a 

Buenos Aires. Em reportagem do jornal Diário Popular 12 , o autor, 57 anos 

depois13
,revelou que a foto teria sido uma montagem despretensiosa (adulteração 

confirmada por um laboratório especializado, a pedido do jornal) e que, dado o 

interesse suscitado junto à população, lhe foi difícil de revelar à época. 

 

Figura 3: Onde está Geni?
14 

A questão aqui importante para analisarmos, no âmbito de um metadispositivo 

como o é a AD, é menos uma atribuição de valor de verdade à cena (supostamente) 

registrada. Qualquer análise desse teor poderia ser desmentida a posteriori: 

                                                           
11

Abordando o estatuto de mentira e de verdade no discurso jurídico, a tese da professora Clóris 
Dorow, colega de LEAD e de IFSul, por avançar no tema, merece citação, que aqui faço: DOROW, 
2013. Disponível em: 
<http://antares.ucpel.tche.br/poslet/dissertacoes/Doutorado/2013/Mentira%20ou%20verdade.Marcas
%20pros%F3dicas%20assinalando%20sentidos%20no%20discurso%20do%20tribunal%20do%20juri
.Cl%F3ris%20Maria%20Freire%20Dorow.pdf> Acesso em: 1 mar.2015. 
12

Disponível em: 
<http://www.diariopopular.com.br/tudo/index.php?n_sistema=3056&id_noticia=ODk0MDg=&id_area=
Mg==> Acesso em: 3 out.2014. 
13

 Sob o título “A farsa que entrou na história”, o jornal publica on-line a matéria em um exato 20 de 
setembro. Um indômito esgar irônico da posição editor em relação ao termo “revolução”, com que o 
fato histórico mais icônico do imaginário gaúcho é vendido como memória? 
14

Disponível em:  
<http://pelotascultural.blogspot.com.br/2014/09/foto-do-zepelim-foi-montada-em-1957.html>Acesso 
em: 3 out. 2014 
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imaginemos que o autor ou quem quer que seja venha a revelar que a foto é 

verdade e que a história fantasiosa da montagem serviria, na verdade, para chamar 

a atenção do grande público para a história de Pelotas; imaginemos ainda que o 

jornal contratasse um outro laboratórioque venha a contrapor convincentemente o 

laudo primeiro. Essa hipótese surreal vale infimamente pelo que especula, mas 

aponta para a grande perecibilidade de uma análise que se baseie em valores de 

verdade, visto que a verdade se configura como o produto interpretativo a partir de 

evidências extremamente sensíveis a dispositivos de interpretação15. 

Em um brevíssimo esboço do que integraria o gesto analítico, no campo do 

metadispositivo, interrogaríamos as condições de produção dessa imagem. Tanto a 

frequência com que dirigíveis alemães frequentavam à época os céus sul-

americanos, em uma demonstração de força (e convocação de admiradores) da 

Alemanha hitlerista, ora em ascensão, quanto o uso socialmente prestigiado da 

fotografia como instrumento de registro, bem como a admiração epocal pela 

tecnologia, certamente impactante para a Pelotas rural dos anos trinta.  

Nesse sentido, tais condições de produção revelam-se-nos muito mais 

produtivas do que o cunho verídico ou inverídico da foto, cuja importância nos 

parece poder ser dilapidada a partir de uma singela pergunta: mesmo admitindo que 

seja uma montagem, quão a imagem mente quanto ao conteúdo propositivo uma 

vez que de fato o dirigível sobrevoou a cidade na época da foto? Acaso não é este o 

mesmo expediente utilizado pelos veículos de mídia atuais que ilustram as matérias 

com fotos de arquivo? Tergiversemos um pouco a partir da imagem a seguir. 

                                                           
15

 Que não se entenda aqui que estejamos a defender a inutilidade de uma interpretação meramente 
disciplinar. Apelemos ao óbvio: nossas relações sociais (políticas, jurídicas, econômicas, científicas 
etc.) se dão em práticas e processos de significação que se estruturam em valores de verdade 
resultantes de gestos interpretativos, de tomadas de posição. É simplesmente inimaginável como 
pudesse ser d‟outra forma. Ora, do contrário, estaríamos avalizando situações absurdas como, por 
exemplo, que a defesa do perpretante de um homicídio registrado em vídeo não modificado, com 
áudio, com declaração expressa de matar e com manifestação indubitável de regozijo após o feito, 
pudesse apelar a algo como “Data venia, falo do meu cliente, injustamente tomado como réu neste 
processo. Ele não é ele, ou melhor, ele não era ele, meritíssimo! Um alienígena tomou-lhe o corpo e a 
consciência, realizando o ato, do qual ele não tem culpa. No entanto, não temos, na tecnologia 
terráquea hodierna, dispositivos de captura sensíveis para demonstrá-lo e, assim, o verdadeiro autor 
intelectual e material do crime resta impune! Por essa razão, peço, por uma questão de bom senso e 
por ausência de provas indiscutíveis, a absolvição do meu cliente. Afinal, in dubio pro reo!”. O caso é 
chistoso, mas não é extremamente próximo ao discurso místico espiritualista que defende haver um 
planeta espiritual próximo da Terra, mas inacessível aos nossos dispositivos de captura? Ou, ainda 
pior, sujemo-nos as mãos na sepsia das más perguntas: não é extremamente próximo ao modo como 
o conceito de Inconsciente pode, sem o devido cuidado, vir a “aprontar” no âmbito dos estudos 
discursivos? Sejamos, pois, como o conhecido escorpião da fábula: são, a propósito, suficientes os 
cuidados tomados aqui para que o mesmo não nos venha a ocorrer? 
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Figura 4: Ilustrar é mentir?
16 

A notícia impressa a partir da tela do computador respeita a um divulgado 

caso de presença de elementos estranhos na composição de um dado condimento. 

A foto informa ao leitor o produto em questão e a marca. À guisa de um 

desenvolvimento marginal para a questão central a que nos propusemos nesta parte 

do trabalho, caberia uma pergunta adicional: na imagem acima, a foto com que o G1 

ilustra a denúncia de presença de pelo de rato em dado produto mentiria por não ser 

uma foto do exato recipiente em que o problema ocorreu? 

                                                           
16

 Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/08/ketchup-heinz-ja-teve-lote-suspenso-em-
goias-por-conter-pelos-de-ratos.html> Acesso em: 8 out.2014. 
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Tornando ao caso da foto do dirigível, a mentira da montagem traz a lume 

aspectos importantes ao aparato teórico-metodológico a que nos dispomos discutir 

aqui. O primeiro é a credibilidade da imagem como um fator sempre a ser 

considerado, ecoando a máxima pêcheuxtiana (“o olho é ainda mais crível que o 

ouvido”). Essa credibilidade é culturalmente produzida, uma vez da pintura à 

fotografia e desta ao vídeo tais peças textuais vêm sendo convocadas com fins de 

registro, de certificação, de dados para análise, de ensino e de – que, das selvas, 

não nos ouçam os tucanos! – instrumento para a luta de classes. Breve parêntese: a 

esse respeito, Ramos questiona se a “imagem como elemento de linguagem, como 

ato sêmico, como signo dotado de intencionalidade, com capacidade evocatória de 

objetos, pessoas e eventos” (2012, p. 42) não era já um instrumento de conquista ou 

manutenção do poder. 

Por certo, essa utilização da imagem se deu paralelamente à da palavra, mas 

cada vez mais como um substituto melhor a esta (haja vista, por exemplo, a 

hierarquia de provas em um processo jurídico). Nesse esteio, enunciados como 

“uma imagem vale mais que mil palavras” ou “vivemos a era da imagem” embora 

deem conta de tempos contemporâneos têm uma historicidade que remonta, 

inclusive, à ancestralidade imagética, visual da escrita nas paredes das cavernas. 

Um segundo aspecto não menos importante é o embevecimento com a 

tecnologia, facilmente explicável tanto pela condição de atraso tecnológico da cidade 

de Pelotas (lembremos que a distância da Pelotas da época à Alemanha 

contemporânea era maior que a existente hoje entre as duas localidades) quanto 

pela condição sócio-econômica da pequena burguesia que aqui morava. Distantes 

(inclusive das notícias) da São Paulo e mais ainda da Alemanha pujante das 

atrocidades totalitárias, os pelotenses consumiram com avidez tanto a notícia da 

belonave que os visitara e a maravilha tecnológica que ela o era, quanto o registro 

fotográfico dessa passagem. Segundo o autor da foto, foram de tal sorte 

incessantesas encomendas de cópias que ele se viu atemorizado das 

consequências de revelar a verdade. 

Nesse sentido, a mentira da foto conta-nos a verdade de uma época como 

não o poderiauma foto verdadeira, uma vez que essa matreirice tecnológica 

financeiramente bem-sucedida traz a lume tanto o interesse e a ingenuidade 

crédulos do pelotense pelas novidades do futuro, quanto um expediente maroto para 

ganhar dinheiro.  Para ficar em uma provocação bem pontual, isso não deporia 
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contra o discurso de senso comum de uma mítica Idade do Ouro, para o qual as 

manipulações de fotos e a esperteza do brasileiro para ganhar dinheiro 

indevidamente seriam atributos do tempo atual17? 

Tornemos ao caso deste expediente avô do photoshop em nossa cidade. A 

montagem da foto, o sentimento de culpa do autor da foto (admitamos que seja o 

motor da retratação) e o interesse que o tema gerou 57 anos depois, por sua vez, 

nos demonstram que as condições enunciativas de produção do consumo atual de 

uma fotografia (o se eu alterei a foto, devo informar isso ao consumidor, dos veículos 

midiáticos), embora tácitas, são fortes o suficiente, pois o rompimento desse contrato 

levou a uma matéria de capa no maior jornal da cidade. No entanto, há um ponto 

aqui que nos parece parte do encanto que há em toda significação. 

Admitamos um cenário hipotético em que o autor da foto houvesse decidido à 

época, antes da venda da foto, avisar os possíveis consumidores de que a foto era 

uma montagem. Podemos conjecturar que a foto não teria feito o sucesso que fez, 

mas provavelmente haveria quem a comprasse mesmo assim – por um preço mais 

baixo, por óbvio! – como “registro” da passagem do zepelim ou como adorno que 

sinalizasse a sintonia daquela pessoa ou família com este futuro Deus ex machina 

que se lhes descortinava18.  

O ponto aqui é que o gozo do sujeito ante a foto não é afetado frontalmente 

pelo valor de verdade do seu conteúdo propositivo19
. O investimento libidinal de 

significação que diz, lá de onde o sujeito é mais-que-ele-mesmo, o que é a foto, 

pouco é alterado pelo ponto onde atravessa o investimento ideológico. Seja 

atravessando a credulidade manipulável do interiorano estarrecido, seja 

atravessando o registro do futuro a passear nos céus de Pelotas, o investimento 

libidinal tampona um Desejo ancestral de ser amado e assim objeto do gozo do 

Outro por meio, no caso em tela,de um desejo de ser visto como partícipe de um 

novo tempo, ser visto como moderno ou atualizado, e, assim, ver-se como objeto da 

admiração e inveja do outro. 

                                                           
17

Há – sempre há! E, por Pêcheux, como se multiplicam!... – os que relacionam a falência da 

honestidade do brasileiro ao... fim de um regime de exceção. 
18

Possivelmente esses jamais quereriam hoje que a versão da montagem viesse à tona!... 
19

 Talvez o exemplo a seguir não seja o melhor para este gênero acadêmico de escrita. Um 
adolescente nascido na Terra sabe que o belo corpo feminino que ele verá nas fotos da revista 
masculina que tem em mãos foi, e muito, alterado digitalmente. No entanto, é mais do que razoável 
supor que a imagem cumprirá o propósito a que se destina. 
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2 DO SUJEITO AO NÓ SUBJETIVO 

2.1 INTROITO – DA POLISSEMIA DO CONCEITO AO INÍCIO DA NOSSA TOMADA 

DE POSIÇÃO 

A Análise de Discurso de filiação pêcheuxtiana caracteriza-se muito pela 

radicalidade do seu conceito de sujeito assim como, por uma necessária extensão, 

dos seus conceitos de sentido e de discurso. É justamente por um sujeito que não é 

dono da sua morada ou do seu dizer que nem os sentidos poderiam ser entendidos 

como únicos ou transparentes nem o discurso como o produto neutro de um 

asséptico quadro comunicacional de Jakobson. Para discorrermos sobre esse 

sujeito que não produz a si mesmo à la Barão de Münchhausen20
, precisamos nos 

apropriar do funcionamento discursivo tanto da visão althusseriana de ideologia 

quanto da lacaniana de inconsciente, para, precipuamente, tirar consequências 

teórico-metodológicas que suportem o que venha cá a ser pensado. 

Embora todos saibamos quase muito bem que sujeito é esse de que fala um 

analista de discurso quando este fala em geral, é nos casos particulares, nos 

pormenores da análise que o conceito de sujeito se nos impõe em toda a sua 

equivocidade, exigindo, para um efeito de clareza, adjuntos adnominais variados. 

Assim temos sintagmas como sujeito histórico, sujeito ideológico, sujeito do 

Inconsciente, sujeito desejante, sujeito enunciador, sujeito universal, acompanhados 

de outras formas de designar ou recortar essa noção tão capital, como locutor, 

interlocutor, orador, posição sujeito, função autor, posição leitor, forma sujeito, lugar, 

etc. 

Se a delimitação de fronteiras em alguns casos é desnecessária – um sujeito 

enunciador é sempre ideológico, por exemplo –, por vezes a especificidade do tema 

ou gesto analítico em tela e a consequente pormenorização do dispositivo teórico 

construído para tal exigem a atenção da expressão conceitual – se estabelecemos 

que o sujeito enunciador se encontra relacionado com as posições sujeito, previstos 

no gesto de antecipação do sujeito produtor, a serem reconhecíveis na linearidade 

                                                           
20

 Referência de Pêcheux ao protagonista de “As aventuras do Barão de Münchhausen”, coletânea de 
histórias fantásticas. Em uma delas, o barão escapou de afogar-se em um charco, alçando-se pelos 
cabelos. 
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pelo leitor/interlocutor, não é especificamente aqui que se alude ao sujeito histórico, 

embora ele seja constitutivo daquele dizer. 

Dessarte, o que pretendemos neste capítulo é estabelecer um trajeto de 

leitura que vá da discussão do conceito de Ideologia/ideologia às formações 

ideológicas e discursivas, bem como vá da discussão do funcionamento do conceito 

de Inconsciente nos estudos discursivos ao sujeito desejante. No final, pretendemos 

concertar tais desenvolvimentos para estabelecer uma noção que seja tão exata 

quanto (im)possível, necessidade que nos impõe a discussão sucedânea, sobre a 

imagem e como lê-la. 

2.2 O SUJEITO DA IDEOLOGIA 

Oquadro teórico pêcheuxtiano 21 , construído a partir de uma herança 

estruturalista, propicia, em outras bases, um retorno da questão do sujeito aos 

estudos da linguagem. Como parênteses, convém relembrarmos que, no Curso de 

Linguística Geral (CLG)22de Saussure– ou o que do CLG foi dado a conhecer ao 

mundo – e seus desdobramentos, o sujeito fora preterido23
, por ser tomado como o 

falante individual, dono de realizações por vezes idiossincráticas de língua, razão 

pela qual não podia sustentar o edifício saussuriano dentro das coordenadas 

positivistas de então.  

No entanto, Pêcheux não só retoma como, mais precisamente, se apropria da 

noção de sujeito. Assim, o sujeito convocado à (interpelado pela?) teoria não é 

tributário de uma noção de sujeito transcendental (não é um ponto fora do sistema 

ou capaz de se instituir fora dele – ainda que resistir, sim!), nem atende ao cogito 

cartesiano (não é res extensa de uma res “ad hoc” divinal para explicar o que 

contradiz a teoria24), muito menos se aparta do objeto (pois não comunga do ideal 

asséptico da ciência positivista).  

                                                           
21

 Já vimos “pecheuxtiano” e “pecheutiano”. Preferimos o efeito de memória que “pêcheuxtiano” nos 
parece produzir.  
22

 Para fazer jus à última descoberta – dos manuscritos de Saussure – pôr em cheque a fidelidade 
das ideias “saussurianas” ao próprio, dispensamos a vírgula aqui, optando pelo caráter restritivo do 
sintagma.  
23

 Ousamostal termo em virtude de Saussure ter elegido o sistema linguístico como objeto de sua 
ciência. 
24

 Se o gracejo não for ofensivo: racionalismo à parte, em tempos de Inquisição feroz, antes um 
pescoço preservando os pulsos vitais da res extensa que a teoria sem concessões. 
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Nunca é demais frisar que o projeto de Pêcheux era, em seu cerne, um 

projeto de intervenção política: “um trabalho do significante no registro político 

ressurgia (sob novas formas), visando a uma nova maneira de perceber a política” 

(PÊCHEUX, 1982, p. 44). Tal projeto alicerçava-se em uma visão “portadora de uma 

crítica ideológica apoiada em uma arma científica, que permitia um modo de leitura 

cuja objetividade seria insuspeitável” (GADET, 1997, p. 08). Nesse ínterim, substituir 

um sujeito como centro de si mesmo, comunicante, dono de intenções e polo de 

irradiação do sentido fazia-se essencial, especialmente naquela primeira fase da 

teoria: a chamada AAD69. O sujeito que Pêcheux convocou àquele lugar outrora 

autônomo trouxe Marx, via Althusser, para um dos dois cernes das práticas e 

processos de significação e, com isso, uma dimensão histórica verdadeiramente 

radical. 

2.2.1 Da Ideologia Geral às ideologias particulares – notas de um exercício com 

axiomas 

Você diz a verdade 
A verdade é o seu dom de iludir 

Como pode querer quea [ideologia]  
vá viver sem mentir? 

(VELOSO, Caetano. Dom de iludir) 

A noção de ideologia ser-nos-á de capital importância, exigindo-nos uma 

jornada extramuros que, por fim, nos situe em nosso próprio sítio teórico. Para os 

devidos efeitos iniciais, consideremos que as forças produtivas de uma sociedade 

são os meios de produção conjugados à mão de obra, concorrendo para modificar a 

natureza e produzir bens materiais que satisfaçam necessidades sociais (ainda que 

a própria produção dos bens materiais por vezes suscite as necessidades a que vêm 

a atender). Nessa configuração simplificada da perspectiva materialista, resta-nos 

inarredável conceber o trabalho como uma “ação transformadora”. 

No entanto, embora seja categoria fundante do sujeito em sua dimensão 

social, o trabalho não é distribuído de forma equânime na sociedade, especialmente 

nas sociedades capitalistas. Ao contrário, ela s‟estrutura a partir da divisão do 

trabalho a partir da divisão da propriedade dos meios de produção e as 
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consequentes alienação dos trabalhadores em relação ao produto do seu trabalho e 

transformação de todas as coisas em mercadorias (inclusive a força de trabalho). 

Nesse ínterim, mesmo as relações entre pessoas (e.g., entre empregador e 

empregado) se tornam, ou melhor, se nos apresentam sob a forma de relações entre 

coisas (capital e força de trabalho). Essa objetificação promove a alienação do 

homem não apenas em relação aos produtos da sua atividade econômica – 

contrapartida da divisão social do trabalho –, senão também em relação a todas as 

suas atividades (culturais, familiaresetc.). 

Oras, disso advém não somente que os sujeitos passem a significar os 

lugares ou posições (de classe) que são – perdoe-se o oximoro – interpelados 

livremente a virem a ocupar, mas também que a esse quadro deliberado e arbitrário 

de forças sociais importe a produção e reprodução de um conjunto de 

representações que o legitime e o sustente, a salvo das esperadas práticas de 

questionamento e resistência da parte daqueles que não são os privilegiados; 

justamente a maioria, cuja força poria em xeque tal balanço de interesses. 

É nesse ponto que uma perspectiva materialista encontra o discurso (e teorias 

de cunho institucional linguístico encontram a História). Se a base econômica de 

uma sociedade advém de um conjunto de relações estabelecidas entre os homens 

para produzir sua vida em sociedade, é do interesse dos que auferem os 

verdadeiros ganhos que esse status quo seja mantido. De acordo com Chauí (1980), 

este é o papel primordial da ideologia, servindo de instrumento para a manutenção 

dessa configuração social e produzindo um efeito de consenso, de unanimidade 

para a universalização do caráter constitutivamente particular das ideias de 

determinado grupo, no caso as ideias da classe dominante. Relação esta, aliás, 

prevista já nos cânones do pensamento marxiano: 

Os pensamentos da classe dominante são, também, em todas as épocas, 
os pensamentos dominantes; em outras palavras, a classe que é o poder 
material dominante numa determinada sociedade é também o poder 
espiritual dominante. A classe que dispõe dos meios da produção material 
dispõe também dos meios da produção intelectual, de tal modo que o 
pensamento daqueles aos quais são negados os meios de produção 
intelectual está submetido também à classe dominante. Os pensamentos 
dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais 
dominantes; eles são essas relações materiais dominantes consideradas 
sob forma de ideias, portanto a expressão das relações que fazem de uma 
classe a classe dominante; em outras palavras, são as ideias de sua 
dominação (MARX; ENGELS, 2001, p. 48). 
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Althusser seguirá o esteio desse ideário conceptual, avançando em termos 

operacionais, a partir do que cunhou, como categoria, aparelhos de estado, 

dividindo-os em repressivos e ideológicos e demonstrando como a superestrutura 

ideológica está inter-relacionada a infraestrutura econômica, no sentido de uma 

interdeterminação.  

Se quisermos considerar que em princípio a “classe dominante” detém o 
poder de Estado (de uma forma franca ou, na maioria das vezes, por meio 
de Alianças de classe ou de frações de classes), e dispõe portanto do 
Aparelho (repressivo) de Estado, podemos admitir que a mesma classe 
dominante é ativa nos Aparelhos ideológicos de Estado (2001, p. 48). 

Nesse contexto, a ideologia intervém para dissimular as contradições entre as 

forças de produção e elidir a “consciência” de como se dão de fato as relações 

sociais e a quem efetivamente elas atendem prioritariamente. Ainda no cânone, a 

componente ideológica do processo cumpre o papel de representar, de forma 

deliberadamente mascaradora, a real condição de existência dos indivíduos.Para 

no-la ilustrar como uma câmera oculta, Marx e Engels valem-se da metáfora visual 

em A ideologia alemã:  

E se, em toda a ideologia, os homens e suas relações nos aparecem de 
cabeça para baixo como em uma câmera escura, esse fenômeno decorre 
de seu processo de vida histórico, exatamente como a inversão dos objetos 
na retina decorre de seu processo de vida diretamente físico (MARX; 
ENGELS, 2001, p. 19). 

Nessa perspectiva, o Real da História, na figura de uma, como diz Žižek, 

constante necessária que perpassa todo (o) corpo de acontecimentos e lhe dá 

coerência, é radicalmente contraditório, porque (re)produz o confronto das forças 

produtivas materiais (capital e força de trabalho) no âmbito das relações de 

produção. Esse Real, no entanto, precisa ser forcluído mediante uma 

protoestruturação (um real, um efeito de realidade) que permita dar um dado 

funcionamento à sociedade – tanto melhor, se nos for apresentado como o 

funcionamento: o único possível, o implicado naturalmente pela ordem das coisas 

ou, simplesmente, o eleito de forma tácita (embora também consensual e 
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legitimamente) pelas forças sociais. Para dar conta de tal problema teórico, 

Althusser recorre à categoria de “formação social”:  

É um conceito científico enquanto faz parte de um sistema teórico de 
conceitos, completamente estranho ao sistema de noções ideológicas ao 
qual se refere a noção idealista de “sociedade” [configurando assim] uma 
formação social designa toda “sociedade concreta” historicamente existente, 
e que é individualizada, portanto, distinta de suas contemporâneas e de seu 
próprio passado, pelo modo de produção que domina aí. (1999, p. 42) 

Esse modo de produçãoa que Althusser se refere abarca as relações de 

produção entre as classes de uma sociedade, o edifício social a que se referia Marx. 

Pêcheux (1995[1975]) preocupava-se justamente com a componente discursiva 

desse todo e, a partir do estudo das condições ideológicas da 

reprodução/transformação das relações de produção, pôde determinar como ele se 

estruturava e inscrever sua teoria como um projeto de intervenção política.  

Ao perceber que reverberava no sujeito tomado como eminentemente social, 

isto é, como uma tomada de posição no quadro de forças sociais (concepção 

distante do sujeito do idealismo, portanto), a determinação dos discursos, dos 

sentidos, Pêcheux vislumbrou o ensejo teórico-acadêmico de sua práxis política. O 

pensador francês pôde, via conceito de condições de produção, “inscrever, de modo 

concreto, a história na ordem do discurso e o discurso no campo da práxis” 

(ZANDWAISS, 2009, p. 22). 

Tal inter-relação entre o conceito de ideologia e o de condições de produção 

(mormente as sócio-históricas) revelava-se fundamental ao sujeito em torno do qual 

Pêcheux erigia seu edifício teórico. No entanto, embora sejam as condições 

ideológicas que “naturalizam” a relação de forças, o filósofo não preteriu a 

infraestrutura, econômica, como sítio no qual se condicionava,em última instância, 

tal jogo. Podemos mesmo entender ter Pêcheux refutado a ideia de um caráter uno 

à luta de classes: ela funcionaria por sua contradição constitutiva; pelo embate entre 

as formações ideológicas que advém das classes. Inflexão que pensamos se 

materializar a posteriori no conceito courtiniano de enunciado dividido e na sua 

concepção de Formação Discursiva como uma categoria constitutivamente 

heterogênea. 
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Dialogando com as reflexões que Marx e Engels desenvolveram em A 

Ideologia Alemã, Althusser afirma que a ideologia, para o filósofo alemão, era 

“pensada como uma construção imaginária cujo estatuto é exatamente o mesmo 

estatuto teórico do sonho nos autores anteriores a Freud” (ALTHUSSER, 2001, p. 

83). É justamente a remissão a Freud, através do seu mote da eternidade do 

inconsciente, que fará Althusser pensar a ideologia em termos alternativos, isto é, 

em termos, como ele apreçou, “radicalmente diferente[s] da tese positivista-

historicista da Ideologia Alemã” (p. 84).  

Dessarte, Althusser afirmará que a ideologia em geral apresenta “uma 

estrutura e um funcionamento tais que fazem dela uma realidade não histórica, isto 

é, omni-histórica, no sentido em que esta estrutura e este funcionamento se 

apresentam da mesma forma imutável em toda a história” (2001, p. 84) e prossegue 

em sua aproximação à psicanálise freudiana: 

Se eterno significa, não a transcendência a toda história (temporal), mas 
omnipresença, trans-histórica e, portanto, imutabilidade em sua forma em 
toda extensão da história, eu retomarei palavra por palavra a expressão de 
Freud e direi: a ideologia é eterna, como o inconsciente. [...] esta 
aproximação me parece teoricamente justificada pelo fato de que a 
eternidade do inconsciente não deixa de ter relação com a eternidade da 
ideologia em geral. Eis porque me considero autorizado, ao menos 
presuntivamente, a propor uma teoria da ideologia em geral, no mesmo 
sentido em que Freud apresentou uma teoria do inconsciente em geral. (p. 
85) 

Ao propor o deslocamento do que considerava uma herança positivista em 

Marx, em direção à teoria psicanalítica, Althusser não apenas pôde dar um cariz 

operacional a uma reconceptualização da ideologia, mas também definiu nos termos 

de um imaginário a relação dos homens (e do seu alçamento a sujeitos no interior 

dos aparelhos de Estado) com a ideologia. Tal leitura parece-nos suficientemente 

demonstrada pelo excerto a seguir: 

[...] não são as suas condições reais de existência, seu mundo real que “os 
homens” “se representam” na ideologia, o que nela é representado é, antes 
de mais nada, a sua relação com as condições reais de existência. É essa 
relação que está no centro de toda representação ideológica, e, portanto, 
imaginária do mundo real [...] é a natureza imaginária desta relação que 
sustenta toda a deformação imaginária observável em toda ideologia. 
(ALTHUSSER, 2001, p. 87) 
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Althusser não apenas realoca a câmera oculta marxiana, senão também 

desidentifica o conceito de ideologia à representação do homem no interior de uma 

relação/prática social: ora, a ideologia representa a relação imaginária do homem 

com a relação/prática social em cujo interior funciona como sujeito. Nesse sentido, 

com as soluções e problemas que não nos cabe discorrer aqui sobre o avanço de 

Althusser na teoria concebida por Marx, a ideologia, “as „representações‟ [...] não 

têm uma existência ideal, espiritual [como Althusser lê em Marx], mas material” 

(2001, p. 88) 

Discípulo althusseriano, Pêcheux encontrou tal subsídio teórico como 

condição de partida para avançar ainda mais na sua conceituação do sujeito no 

tocante à materialidade da língua em situação de enunciação, remetendo-se às 

formações imaginárias. Nesse domo especular, funcionando à guisa de um jogo 

sempre-já socialmente estruturado, mas atualizável, de lugares e de antecipações 

do outro, a categoria de sujeito emergirá como uma tomada (inconsciente) de 

posição não apenas no âmbito discursivo, senão também na cena enunciativa. Não 

apenas o discurso constituirá efeito de sentido entre sujeitos colocados em dados 

lugares, mas o próprio sujeito não será objetificado nos termos de um apriori 

ancorado no indivíduo. 

Interconstutivamente relacionada ou mesmo relacionada à Ideologia em geral 

(com “I” maiúsculo), estãoas ideologias particulares (com “i” minúsculo), que 

representam as diversas práticas e domínios da atividade humana e se confrontam 

nas sociedades. São elas que transformam “os indivíduos em sujeitos” 

(ALTHUSSER, 2001, p.96), levando-os a reconhecer, a livremente vir a ocupar o seu 

lugar social, no processo cunhado pelo filósofo como “interpelação” ou “sujeição”. É 

a interpelação-sujeição que garante tanto que o sujeito se reconheça como tal 

quanto que se sujeite a um ente absoluto, como Deus, a Pátria ou o Capital. 

Tal processo envolve, como pressuposto à existência material, um conjunto 

de representações e de práticas sociais realizadas, como rituais, no interior dos 

aparelhos. Assim, para o autor, uma ideologia não deve ser tomada em uma 

dimensão ideal ou como conteúdo do que uma pessoa pensa, mas uma relação 

imaginária dos sujeitos com as condições de sua existência material, isto é como um 

processo que importa teoricamente mais por definir o que e como os sujeitos 

pensam. Ora, aqui Althusser refuta um legado filosófico muito preciso, que remonta 
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à ideologia, tal como ela se nos apresentara pelo filósofo francês Destutt de Tracy 

(1804), no prefácio da primeira parte do seu Élémens d‟idéologie25
: 

On n‟a qu‟une connaissance incomplète d‟un animal, si l‟on ne connaît pas 
ses facultés intellectuelles. L‟Idéologie est une partie de la Zoologie, et c‟est 
sur-tout dans l‟homme que cette partie est importante et mérite d‟être 
approfondie: aussi l‟éloquent interprète de la nature, Buffon, aurait-il cru 
n‟avoir pas achevé son histoire de l‟homme, s‟il n‟avait pas au moins essayé 
de décrire sa faculté de penser

26
. 

Tracy situava a ideologia como uma ciência nascente da compreensão e 

produção de sentidos pela intelectualidade humana no âmbito dos estudos 

biológicos. Tal visada, pertinente ao Iluminismo epocal, recorta um objeto teórico 

que alija o social do sujeito cognitivo falante (ou o sujeito cognitivo falante do social), 

restringindo-o à perspectiva biopsicológica. Esse corte, analisado hoje 

retroprojetivamente, pode ser considerado ainda mais radical que o corte 

saussuriano, sobre a qual paira a leitura (não consensual, diga-se) de ter apartado a 

língua do social (e, por conseguinte, do sujeito histórico), constituindo desse corte 

epistemológico a Linguística, qu‟então medrava.  

Embora seja consuetudinariamente elevado ao posto de criador do termo e da 

ciência da ideologia, Tracy o atribui a Condillac, seja por humildade, seja por 

reconhecimento da gênese da teoria nos estudos do autor. Ademais, Tracy situa-se 

no esteio de Locke, o filósofo que, para ele, alocara a inteligência como um ramo da 

Física: 

                                                           
25

 Disponível em: 
<http://fr.wikisource.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_d%E2%80%99id%C3%A9ologie/Premi%C3%
A8re_partie/Pr%C3%A9face> Acesso em: 6 mar.2015.  
26

O conhecimento que se tem de um animal é incompleto, se não se conhecem suas faculdades 
intelectuais. A Ideologia é uma parte da Zoologia e é no homem, sobretudo, que essa parte é 
importante e merecedora de ser aprofundada: dessarte, o eloquente intérprete da natureza, Buffon, 
não teria crido consumar sua história dos homens, se ele não houvesse, pelo menos, ensaiado 
descrever-lhes a faculdadede pensar.[tradução minha] 
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Quelques bons esprits ont suivi et continué Locke : Condillac a plus 
qu‟aucun autre accru le nombre de leurs observations, et il a réellement créé 
l‟Idéologie. [...]. C‟est sur-tout dans cette science que l‟on éprouve, ce que 
nous aurons lieu d‟observer dans la suite, que nos perceptions purement 
intellectuelles sont bien fugitives, et que moins l‟objet de nos recherches 
nous ramène souvent au témoignage direct de nos sens, plus nous sommes 
sujets à nous méprendre et à nous égarer.

27
 

O caldo de cultura iluminista a que nos referimos anteriormente parece cá 

mais a dar o tom. O apelo ao não desencaminhamento da percepção que a distância 

dos sentidos provocaria, não apenas é atravessado pelo discurso científico da 

experiência (a prova científica como base do conhecimento) e da mensurabilidade 

(que lembra o aforismo comtiano de que tudo pode ser medido): é também uma 

distensionada refutação ao conhecimento filosófico especulativo, à abstração 

intelectual, à possibilidade da deriva interpretativa 28
.Elementos, aliás, que 

constituirão a arena em que Frege e Pêcheux disputarão o sentido na obra do 

primeiro.Depois de confessar-se entre ambicioso e conformado com o avanço de 

sua ciência em relação às matemáticas, Tracy prenuncia o seu projeto no âmbito de 

uma ciência das ideias, quase à guisa de um dispositivo universal:  

Tout ce que j‟en espère, c‟est que ceux qui écriront après moi se croiront 
obligés de me discuter ; ce qui fera que bientôt ils auront une langue 
commune, au moyen de laquelle on pourra les entendre tous ; tandis que 
jusqu‟à présent chaque auteur a la sienne, qui n‟est bien familière qu‟à lui

29
. 

Essa “langue commune” a que Tracy alude ao oximoro de um dispositivo de 

interpretação (ou, vá lá, de expressão) a salvo da interpretação, isto é, a salvo do 

outro. Esse propósito do que vai desembocar em Frege como uma ideografia resulta 

muito claro no excerto em que Tracy estabelece a relação entre ideologia e a 

                                                           
27

Alguns bons espíritos seguiram e continuaram Locke: Condillac, mais que qualquer outro, acresceu 

observações e criou realmente a Ideologia. [...] É sobretudo nessa ciência que experienciamos, como 
teremos oportunidade de observar seguidamente, que as nossas percepções puramente intelectuais 
são muito fugidias e que quanto menos o objecto das nossas investigações nos leva ao testemunho 
directo dos sentidos, mais estamos sujeitos a equivocar-nos e desencaminhar-nos. 
28

 Talvez não seja exagero dizer de Tracy que ele foi vítima de duas ironias do destino inter-
relacionadas: primeiro, a acusação que lh‟impingiu Napoleão foi justamente a de ser um 
prestidigitador de ideias, manipulando-as deliberadamente; segundo, por conta da crítica 
napoleônica, ideologia passou a significar nada parecido à ciência depuradora do sentido universal a 
salvo dos preconceitos do homem – sentido, aliás, que culminaria em... Marx, justamente talvez o 
maior antípoda desse idealismo. 
29

 Tudo o que eu desejo é que aqueles que venham a escrever depois de mim se creiam obrigados a 
discutir minhas ideias; isso fará que todos tenham uma língua comum, por meio da qual se possam 
entender; ao passo que, no presente, cada qual tem a sua, que lhe é bem familiar. 
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ciência das ideias: “Parece-me que ideologia é o termo genérico porque a ciência 

das ideias compreende a ciência da expressão das ideias e de sua dedução. Ao 

mesmo tempo, é o nome específico da primeira parte” (DESTUTT DE TRACY, 1801, 

apud ALVES FILHO, 1997, p. 79). Tal relação, posteriormente, oscilou entre a 

sinonímia e a antinomia no pensamento ocidental30
. Mais precisamente Althusser, a 

partir de Marx, opor-se-á ao viés humanista da ideologia, como podemos perceber 

em: 

[...] uma ideologia é um sistema (possuindo a sua lógica e o seu rigor 
próprios) de representações (imagens, mitos, ideias ou conceitos segundo o 
caso) dotado de uma existência e de um papel históricos no seio de uma 
sociedade dada [...] a ideologia como sistema de representações se 
distingue da ciência visto que a sua função prático-social tem preeminência 
sobre a função teórica (ou função de conhecimento) (1967, p.204). 

Como discípulo atento, Pêcheux aduziria que “as ideologias não se compõem 

de „ideias‟, mas de práticas” (1996, p. 143), seguindo a senda tomada por Althusser 

na obra supracitada. Lá, Althusser houvera propriamente oposto a ideologia à 

ciência, uma vez que a primeira, considerada no máximo pré-científica, teria uma 

finalidade prático-social de conformar os indivíduos, na forma de interpelados em 

sujeitos, à formação social.  

                                                           
30

 O historiador Murilo Cleto, em texto jornalístico, estabelece brevíssima linha cronológica do termo 
“ideologia”. Atribui sua aparição a Destutt de Tracy em 1801 e corrobora o vilipêndio que Napoleão 
lhe atribuiu, ao ver-se contestado pelos ideólogos: “Todas as desgraças que afligem nossa bela 
França devem ser atribuídas à ideologia, essa tenebrosa metafísica que, buscando com sutilezas as 
causas primeiras, quer fundar sobre suas bases a legislação dos povos, em vez de adaptar as leis ao 
conhecimento do coração humano e às lições da história”. Em período posterior, Comte viria a 
entender a ideologia como “o conjunto de ideias de uma determinada época e um corpus instrumental 
para o presente” em franco acordo à perspectiva original e em sustentação ao positivismo: “ „Saber 
para prever, prever para prover‟ era outro lema dos positivistas, além de „Ordem e Progresso‟. 
Segundo Comte, aliás, só há „progresso‟ se antes houver „ordem‟. E só há „ordem‟ se a prática estiver 
subordinada a este conhecimento científico teórico do real”. Previamente a Marx e sua concepção de 
ideologia, Durkheim já afastara novamente o termo da acepção primeira: “No capítulo II de Regras 
para o Método Sociológico, Émile Durkheim refere-se à ideologia como tudo aquilo que não respeita 
os critérios da objetividade científica, sobretudo a separação entre o sujeito e o objeto do 
conhecimento. Durkheim dizia que a ideologia era a sobra de ideias obsoletas, pré-científicas, 
subjetivas e até mesmo vulgares” (CLETO, 2015). 
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Na ideologia os homens expressam, com efeito, não as suas relações nas 
suas condições de existência, o que supõe, ao mesmo tempo, relação real e 
relação “vivida, imaginária” [...]. Na ideologia, a relação real está 
inevitavelmente invertida na relação imaginária: relação que exprime mais 
uma vontade (conservadora, conformista, reformista ou revolucionária), 
mesmo um esperança ou nostalgia que não descreve uma realidade (1967, 
p.207) 

Ao atribuir à ideologia esses dois tipos de relação (real e imaginária) dos 

sujeitos com suas condições de existência, Althusser aponta tanto para a câmara 

oculta, que cunhara Marx, quanto para a própria relação que a ideologia estabelece 

para o sujeito e que, vivenciada por ele – a dizer: interpretada por ele como a 

realidade –, se lhe torna real em certo sentido. Embora não o desenvolvamos senão 

propriamente mais adiante, nada dessa visada seria propriamente estranho à 

psicanálise, visto que o estatuto imaginário dessa relação (fantasia) produz efeitos 

reais (ou, em termos de senso comum, nada imaginários), no sentido de estruturar a 

um sujeito a percepção do seu exterior como a realidade. 

Retornando da aparente tergiversação – que pensamos retomar, para os fins 

cá previstos, os pressupostos filosóficos que Marx e, depois, Althusser combatiam –, 

parece-nos restar claro que o viés materialista das concepções de ideologia nesses 

autores reivindica a radical assepsia da experiência social no horizonte da 

significação; algo diligentemente forcluído da ideologia de Tracy à ideografia de 

Frege. Se pensarmos em termos de uma trilogia Marx-Althusser-Pêcheux, é 

justamente em Semântica do Discurso, de autoria do último, que o sintoma do 

indizível em Tracy e em Frege aufere uma operacionalização no âmbito dos estudos 

linguísticos. Com todo o cuidado que devemos à seara alheia, parece-nos lídimo 

reivindicar o mesmo estatuto a Bakhtin. 

Essa assepsia que retorna qua sintoma é signo do que pensamos poder 

caracterizar como o fátuo êxito da ideografia fregeana (e, obviamente, estamos aqui 

presos à irredutível possibilidade de uma tautologia nas evidências que nosso lugar 

teórico provê). Isso porque o conceito de ideologia, em Althusser, está 

intrinsecamente relacionado ao de um sujeito que simplesmente se nega a alijar-se 

da história para se fazer presente nos estudos linguísticos. No-lo resta 

inquestionável já quando nos confrontamos com as formulações teóricas 

althusseriana de que “só há prática através de e sob uma ideologia” e de que “só há 

ideologia pelo sujeito e para o sujeito” (2001, p. 93). Reafirma-se-nos quando o autor 
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explicita a decorrência de tal raciocínio: “a ideologia interpela os indivíduos enquanto 

sujeitos” (ibidem). 

A precisão althusseriana dos termos faz-se sentir na oposição entre 

indivíduos e sujeitos, mas a atribuição de existência ao indivíduo faz supor que se o 

coloca em uma relação de anterioridade ao sujeito inexistente para o filósofo, que a 

resolve por meio de uma aporia temporal: o sujeito é sempre-já sujeito. Interessante 

e pertinente parece-nos apontar que Orlandi (1999) completa o movimento da 

solução althusseriana ao discriminar os processos de sujeição (pela ideologia) e 

individuação (pelo Estado), corroborando a radicação do objeto da teoria no produto 

do primeiro processo. 

Assim, as ideologias particulares se estruturam e se inter-relacionam em 

enunciados como formações ideológicas. Sendo a resultante de uma espécie de 

princípio concertador de saberes atinentes a uma dada ideologia particular, a 

formação ideológica é um constructo teórico que Pêcheux & Fuchs mobilizam 

para caracterizar um elemento (este aspecto da luta nos aparelhos) 
suscetível de intervir como uma força em confronto com outras forças na 
conjuntura ideológica característica de uma formação social em dado 
momento; desse modo, cada formação ideológica constitui um conjunto 
complexo de atitudes e de representações que não são nem „individuais‟ 
nem „universais‟, mas que se relacionam mais ou menos diretamente a 
posições de classes em conflito uma com as outras. (1997, p.166) 

São nos AIEs (aparelhos ideológicos de estado) – instituições da 

superestrutura que visam garantir o funcionamento da sociedade a partir dos 

saberes, representações e valores tidos como consensuais e estruturantes – que as 

formações ideológicas se realizam, suportando as relações sociais; em outras 

palavras: as relações de produção. A manutenção da estrutura social depende da 

preservação do status quo, o que, para Althusser (2001), implica uma condição sine 

qua non, qual seja: 

toda formação social para existir, ao mesmo tempo em que produz, e para 
poder produzir, deve reproduzir as condições de sua produção. Ela deve, 
portanto, reproduzir: 1) as forças produtivas [e] 2) as relações de produção 
existente. (p.54.) 
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Em outras palavras, os AIEs são a condição necessária para o 

estabelecimento de uma dada ordem hegemônica. Quando Pêcheux (1995) traz 

esse conceito althusseriano para sua teoria, não o faz sem quatro observações: 

reafirma a não realização da Ideologia nos AIEs; não atribui a cada classe a “sua” 

ideologia; explicita que um AIE não é a expressão de uma ideologia dominante, mas 

o sítio de sua realização (justamente por isso ela é dominante); e não configura os 

AIEs como instrumentos “puros” da classe dominante. 

Pêcheux parece-nos deixar claro que entende o AIE como um lugar 

institucional, social, em que o viés de maior força no jogo de relações sociais se 

realiza. E lá se realiza por ser de maior força e não o contrário (ter maior força por lá 

se realizar). Ao destacar a não perenidade da saturação desse lugar por dada força 

social, Pêcheux aponta para a possibilidade de mudança, embora obviamente haja 

uma tendência à estabilização ou reprodução. 

Por esse motivo, Pêcheux utilizou o binômio reprodução/transformação para 

referir-se às relações e situou no sujeito histórico o sítio dessa dupla 

realização/possibilidade. Uma das estratégias da luta política desse sujeito é 

vislumbrar (e vir a fazê-lo) a ocupação dos AIEs, subvertendo a ordem oficial e 

produzindo o efeito de “naturalidade” ou “evidência”, pelo funcionamento ideológico 

do sentido, a uma outra ordem das coisas31. 

Estabelecemos o que tratamos aqui por ideologia, recorrendo a Orlandi (1993, 

p. 31), para quem “não há discurso sem sujeito nem sujeito sem ideologia”. 

Refutando o legado marxista da ideologia como ocultação, como percebemos em 

Chauí (1981), Orlandi afirma que a ideologia é “função da relação necessária entre a 

linguagem e o mundo” (1993, p.31) e o papel do analista de discurso é “procurar 

entender o modo como os textos produzem sentidos”. Para tanto, é necessário 

perceber a ideologia como um “processo de produção de um imaginário, isto é, 

produção de uma interpretação particular que apareceria, no entanto, como a 

interpretação necessária, e que atribui sentidos fixos às palavras em um contexto 

histórico dado”. (ORLANDI, 2007, p.96). 

                                                           
31

 Surpreende-nos que Pêcheux, embora tenha referido a possibilidade da transformação pelo sujeito, 
ainda seja lido de forma tão reducionista em outras plagas teóricas: como se o sujeito fosse incapaz 
da mudança. Não importa o que digamos nem o que outros digam: quer-se algo mais supostamente 
pêcheuxtiano do que a afirmação de Dawkins, em O Gene Egoísta, de que “somos escravos de 
nossos genes”, inclusive no âmbito do que chamamos de “nossas decisões”? Para os detratores, 
Pêcheux será sempre um John Locke dos estudos discursivos... 



49 
 

Traçando o deslocamento da filosofia pura para os estudos discursivos que 

então se constituíam a tese althusseriana da constituição do sujeito pela ideologia, 

Pêcheux operará alterações que extrairão consequências teórico-metodológicas 

dessa concepção do humano como um animal ideológico. Em Semântica e 

Discurso, Pêcheux afirmará: 

1- Só há prática através de e sob uma ideologia;  

2- Só há Ideologia pelo sujeito e para sujeitos (1995, p. 149).  

Para desenvolvermos o que pensamos a partir das teses agora 

pêcheuxtianas e para tirar nossas consequências teóricas da noção de animal 

ideológico, vamos, aquieaparentemente,tergiversar para cumprir o propósito desta 

seção. Para tanto, convoquemos este longo excerto de Pêcheux, retomando a 

discussão sobre Ideologia: 

A Ideologia em geral, cuja realização não se dava, como vimos, nos 
aparelhos ideológicos de Estado – de modo que ela não poderia coincidir 
com uma formação ideológica historicamente concreta – não é também a 
ideologia dominante, enquanto resultado de conjunto, forma histórica 
concreta resultante das relações de desigualdade-contradição-subordinação 
que caracterizam, numa formação social historicamente dada, o "todo 
complexo com dominante" das formações ideológicas que nela funcionam. 
Em outros termos, enquanto "as ideologias têm uma história própria", uma 
vez que elas têm uma existência histórica e concreta, a "Ideologia em geral 
não tem história", na medida em que ela se caracteriza por "uma estrutura e 
um funcionamento tais que fazem dela uma realidade não histórica, isto é, 
omni-histórica, no sentido em que esta estrutura e este funcionamento se 
apresentam na mesma forma imutável em toda história [...] O conceito de 
Ideologia em geral aparece, assim, muito especificamente como o meio de 
designar, no interior do marxismo-leninismo, o fato de que as relações de 
produção são entre "homens", no sentido de que não são relações entre 
coisas, máquinas, animais não humanos ou anjos, nesse sentido e 
unicamente nele: isto é, sem introduzir simultânea, e sub-repticiamente, 
uma certa ideia de "o homem", como antinatureza, transcendência, sujeito 
da história, negação da negação, etc.[...] Muito pelo contrário, o conceito de 
Ideologia em geral permite pensar "o homem" como "animal ideológico" 
(1995, p. 151-152, grifos do autor). 

Se partirmos da consideração de que a Ideologia Geral é atemporal e não 

identificada a uma posição (de interpretação) particular, haver-nos-á de claro 

parecer que lhe falta uma “materialidade”, no sentido de uma dada inscrição sócio-

histórica, que remeta a processos de produção de sentidos (discursos) identificados, 

contraidentificados ou desidentificados a essa dada posição. Na teoria althusseriana, 

a ideologia particular apela à sua radicação no Aparelho de Estado, razão pela qual 
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ela é histórica, pois se reveste da tessitura das práticas e rituais materiais. Isso nos 

permite arriscar um gesto interpretativo. 

Nessa configuração teórica, a Ideologia (comImaiúsculo) resta dessarte como 

um princípio ideal, como um exercício de abstração que produz uma constante 

necessária32enquanto um vazio, uma hiância em cujo contorno se estabelecem e 

funcionam, à guisa de um tentativa de tamponamento condenada ao falhanço, as 

ideologias particulares. Tais ideologias (ou a ideologia em seu sentido mais restrito) 

constituem-se como diferentes e conflitantes conjuntos de representações das 

relações imaginárias dos sujeitos individuais com suas condições ordinárias de 

existência. Isto é, tais ideologias constituem-se como tomadas de posição que, 

situadas em um dessimétrico quadro de forças cujo motor histórico é a luta de 

classes, interpelam os sujeitos individuais em sempre-já sujeitos.  

Uma ideologia particular, ainda que seja a dominante, lograria, em um mesmo 

compasso, êxito e fracasso, pois – se de um lado cumpre a função de bem 

representar a relação imaginária do indivíduo com suas condições concretas de 

existência, alçando-os respectivamente à condição de sujeito e de materialidade e, 

dessarte, ordenando-os no todo social –, essa mesma ideologia particular, de outro 

lado, falha indefectivelmente ao superpor-se ao vazio da Ideologia, visto que nunca 

lhe poderia ser plenamente coincidente.  

Em outras palavras e retomando o ponto anterior a essa incursão vicinal, é 

porque há essa estrutura e porque ela é hiante, que o movimento de produção 

significativa tem seu devir, suturando-a (em melhores palavras, funcionando como 

efeito de suturação) e catalizando o gesto de inscrição histórica que lhe é 

interconstitutivo. Esse primeiro axioma de uma Ideologia Geral como hiância, se 

posto e admitido, é-nos importante porque é parte do processo que defenderemos 

adiante: a de uma homologia formal entre Ideologia e Inconsciente.  

Nesses termos, a Ideologia em Geral subjaz – porque lhes falta – às 

ideologias particulares, sendo estas sua condição de circulação e de realização. 

Disso postulamos, lateralmente, haver dois níveis de materialidade ideológica: não 

apenas a ideologia (particular) tem sua materialidade no discurso, mas também a 

ideologia particular é, por sua vez, materialidade da Ideologia em Geral. Vamos 

extrair um segundo axioma, também útil mais adiante: uma ideologia particular 

                                                           
32

 Reverberação de uma nada anônima voz que diz que a história humana foi sempre a história da 
luta de classes.  
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aparentemente substitui, em um efeito de tamponamento, a Ideologia em Geral. É 

preciso (de)negaresta Velha33estrutura, mãe de todas as respostas de significação, 

para significar. 

Aqui frisamos a necessidade do advérbio aparentemente, uma vez que essa 

substituição se dá em forclusão a um processo primevo e subjacente, por cuja 

hiância possibilita esse efeito de tamponamento no mesmo compasso em que 

estrutura o espaço ideológico particular em uma visada totalizante. Aqui recordamos 

o exemplo žižekiano da contradição ideológica: não é que um progressista e um 

conservador estejam diferentemente situados em um mesmo campo (o da relação 

entre política e religião, por exemplo); na verdade, eles estão em campos diferentes 

e, por conseguinte, com visões diferentes do todo.  

Retomemos o axioma de a ideologia ser materialidade da Ideologia. Se 

pensarmos na materialidade qua uma inscrição, uma tomada de posição, restar-nos-

á incontornável supormos que essa tomada se dá sob o signo de uma perda: a 

perda do todo. É plausível ainda postularmos a existência de um elemento formal 

que registre, no Simbólico, essa perda, que somatize no corpo ideológico particular o 

trauma desse evento mítico e original da inscrição. 

Oras, mesmo que desiderássemos reinventar a roda das teses, não 

precisaríamos aqui inventar o conceito. É justamente a contradição este elemento 

formal que registra,qua sintoma, a tomada de posição como inscrição e perda (fala e 

falha). Por ser atributo, condição de entrada prevista na estrutura, a contradição, em 

termos discursivos, é formal: um elemento que é forcluído pela inscrição ideológica 

particular no efeito de suturação de uma estrutura hiante. Isso posto, podemos 

admitir que, se os conteúdos propositivos dessa ideologia particular significam por 

supostamente preencherem a hiância da estrutura forcluindo a contradição (e assim 

garantindo uma visada totalizante de dentro do campo), é a contradição o elemento 

formal somatizado que, justamente por ser forcluído, pode estabelecer as relações 

(de oposição, de desigualdade, etc.) dessa ideologia com outras no espectro 

ideológico34.  

A contradição manifesta-se em um sentido como seu sintoma (a sua 

objetividade material contraditória), mas funciona significativamente pela negação 

                                                           
33

 Esse epíteto ser-nos-á útil mais adiante, mas já cabe salientar que não é “velha” em um sentido 
temporal. 
34

 Queremos dizer “espectro ideológico” aqui como o correlato, no campo das formações ideológicas, 
ao conceito de interdiscurso, no campo das formações discursivas. 
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desse sintoma, traduzida em uma visão totalizante que o apague do corpo 

ideológico. Desse raciocínio proposto, podemos extrair uma consequência teórica: a 

tomada de posição que caracteriza uma ideologia particular em um jogo assimétrico 

de forças sociais funciona, em um mesmo compasso, pela (de)negação/forclusão da 

divisão significante que constitui seu plano de fundo. Nesse ponto, convém 

lembrarmos a distinção que Žižek, em Como Marx inventou o sintoma, fez entre a 

ideologia para Marx (forma parcial de produzir significação) e a ideologia para Lacan 

(uma totalidade empenhada em apagar os vestígios de sua própria impossibilidade). 

Se nos aproximamos mais à compreensão lacaniana – sem olvidar ainda o 

entendimento barthesiano da ideologia como um processo de naturalização da 

ordem simbólica –, em nada desprezamos o legado marxiano da ideologia como 

câmara oculta que distorce a realidade. Apenas pontuamos, a partir da Análise de 

Discurso, que a realidade é também um produto ideológico – e, se a realidade nos 

parece consensual, parece-nos em virtude de ser uma cesura no Real, de ser 

tomada como a parte que se pretende o todo, por sujeitos nos quais se realiza uma 

mesma forma-sujeito histórica.  

Se recorrêssemos ainda à distinção Ideologia/ideologia, lídimo parece-nos 

afirmar que a ideologia particular é uma dada disposição de coordenadas simbólicas 

que configuram a realidade como uma negação do Real – negação desse vazio 

suturado tanto no nível do sujeito histórico inscrito (pelo gesto de interpretação) 

quanto no da ideologia (pela visão do vazio que o sutura).  

Nesse sentido – avancemos outro passo! –, poderíamos ainda talvez 

interpretar a ideologia qua uma distorção da realidade, na condição de um processo 

a posteriori: a realidade como uma distorção do Real que por sua vez é distorcida 

para ganhar/produzir sentido. Se cabe a remissão à epígrafe na qual aludimos à 

letra de Caetano, não poderíamos querer que a mulher-ideologia viesse a viver sem 

mentir se sua mentira é forma tanto de dizer verdades que estão para além do 

explícito no fio do discurso quanto de proteger-nos da verdade do Real da História e 

desse nunca reivindicado nosso nós mais-que-nós-mesmos. 

Se admitimos isso – e do nosso avanço retrocedemos a Marx! –, a ideologia 

particular pode ser considerada como uma câmara oculta no sentido de uma 

distorção realizada sob a condição sine qua non da opacidade do processo; aqui, a 

opacidade funciona como um processo dual: a ideologia tanto como simulação 

quanto como dissimulação desse amálgama irredutível entre o Real e a realidade. 
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Parafraseando Caetano, o “dom de iludir” da ideologia é “dizer a verdade”: produzir 

sentidos que atendam a efeitos-texto como coerência, logicidade, completude em 

um dado discurso disciplinar ou regime de verdade (se nos é permitido deslocar o 

sintagma a partir de Foucault). Em suma, como poderíamos querer que a ideologia 

“vá viver sem mentir” se a sua verdade indizível é a forcluída, a não integrável à 

ordem simbólica, objetividade material contraditória dos sentidos que a compõe?! 

Não é nosso objeto maiores aproximações aqui, mas, baseando-nos em Žižek 

(2010), o sujeito que plena o analista de perguntas o faz para evitar a pergunta 

certeira; justamenteaquela que, problematizando o cerne da questão, paralisá-lo-á 

em seu contorno prazeroso mas inútil a esse vazio. Os dizeres da ideologia 

particular têm uma componente de semelhança com a afirmação žižekiana: é a 

recorrência, a ubiquidade, a hipervisibilidade dos seus dizeres no interior do corpo 

ideológico que obstaculiza a interrogação do sujeito ao vazio ancestral do sentido. 

Se lembrarmos ainda a afirmação lacaniana de que o Real retorna sob o signo da 

repetição, aproximamo-nos da conclusão de que é esta estratégia que faz a 

ideologia, em um mesmo compasso, falar e falhar. Ou em termos mais precisos: 

falhar naquilo que fala e, naquilo que falha, falar de outro lugar. 

Retomando, nosso raciocínio aposta nesta homologia: o sujeito histórico 

funciona a partir da forclusão da contradição (por meio da qual se constitui), assim 

como a ideologia particular funciona pela forclusão da Ideologia Geral (que a 

constitui). O sujeito e a ideologia particular significam pela (de)negação, 

respectivamente, da contradição e da Ideologia Geral. 

No âmbito da ideologia particular (tomada aqui como processo que gera 

campos de representações que sustentam as apresentações de sentidos), ela e os 

sentidos têm implicações interconstitutivas: a ideologia (re)produz sentidos que 

(re)produzem a ideologia. Uma primeira conclusão silógica é óbvia, mas necessária: 

se a ideologia e os sentidos são tautológicos [premissa maior] e se o sujeito é um 

efeito de sentidos [premissa menor], logo o sujeito previsto por essa ideologia é 

tautológico. Isso nos põe diante de uma questão veramente interessante: em qual 

espaço o sujeito pode dar-se ao luxo da transformação e não meramente da 

reprodução dos sentidos?35 

                                                           
35

 Um ensaio de resposta ou de posterior tratamento da questão nos leva a pensar que somente em 
outra ideologia (ensejando ou mesmo reivindicando atravessamentos ideológicos) e no Inconsciente, 
que “arrasta” o espaço ideológico alterando as coordenadas simbólicas daquele lugar e produzindo, 
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Voltaremos a isso mais adiante, porque capital ao gesto de leitura que 

propomos. Concentremo-nos por ora no fato de que falta já aqui, nos estertores 

preambulares da discussão, um elemento essencial – porque dinamizador – desse 

processo: o movimento. É o movimento o elemento que possibilita a produção e a 

reprodução. Nesse ponto, entra, pensamos, o conceito de discurso – materialidade 

(sejamos etimológicos!) em curso, em movimento da ideologia e do sentido. E aqui 

cabe uma (talvez temerária) analogia. 

Em alguns livros de ciências nos anos iniciais e inclusive em muitos materiais 

para estudantes ou público leigo, consta uma afirmação tão singela quanto “óbvia”, 

na figura de uma expressão conceitual: o vento é o ar em movimento. Embora 

esconso, há um erro conceitual flagrante aqui, pois, dado que o movimento é 

inerente às moléculas de ar (não existe uma molécula de ar parada), não é o 

movimento que caracteriza o conceito de vento. O vento é, ao contrário, o 

movimento de uma massa de ar em uma mesma direção (horizontal em relação à 

superfície) e sentido.  

Voltemos dessa aparente tergiversação para considerarmos o que segue. Se 

os sentidos estão em movimento (o movimento é-lhes algo próprio, peculiar36), temos 

um discurso quando o sujeito interpretante (falante ou analista) percebe sentidos 

em, digamos, uma “mesma direção e sentido”: em nossos termos, uma mesma 

orientação, seja de referências (pela mobilização de uma memória discursiva x), seja 

de argumentos (por exemplo, uma dada mobilização de pré-construídos pelo 

discurso-transverso). 

Embora seja em meio a esse movimento que o falante ou o analista 

reconheça ou categorize um discurso (que diga, por exemplo, “isso é um discurso 

x”37),  sua conclusão, o produto de seu gesto de interpretação, é uma fotografia ou 

um fotogramajá apartados do filme do qual faziam parte. Poderíamos figurativizar tal 

procedimento de leitura, a partir de duas metáforas híbridas correspondentes a duas 

leituras diferentes de um mesmo (?) corpo de signos. 

                                                                                                                                                                                     
justamente, esses atravessamentos: como uma ideologia se constitui sob o signo da falta, o 
atravessamento de discursos é uma operação inconsciente de sutura. 
36

Dedicar-nos-emos a propor uma explicação para o porquê de o movimento ser atributo do sentido. 

Sejamos autoirônicos aqui: a esta altura, exclamar-se-ia Pêcheux: “quem resiste atamanha 
pechincha?” 
37

 Onde x seja igual a “conservador”, “petista”, “católico”, whatever (como diria Žižek). 
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Tomando sentidos ou enunciados diversos representados por X e Y, o que 

temos é a representação, a partir de um todo com os mesmos elementos, de dois 

discursos diferentes. Ambos os discursos valem-se de certa heterogeneidade 

(absorvem sentidos/enunciados vindos de outros lugares), mas fundamentalmente 

são efeitos de um gesto de interpretação ou, ainda, de um dispositivo de 

captura/interpretação que produz um efeito de rede – as diferentes redes que 

formam um e outro discursos. Na ilustração em tela, o desenho que o negritar de 

uns ou de outros elementos recorta do todo. 

O que estamos propondo aqui é importante para o que desenvolveremos 

mais adiante. Estamos propondo que o axioma de que um discurso é uma rede de 

sentidos/dizeres/etc. não se atenha a uma única interpretação (uma rede que é 

constituída por uns, mas não por outros sentidos/que visibiliza uns sentidos no 

mesmo compasso em que invisibiliza outros/etc. – e que se caracterize por esse 

concerto), senão que também possa ser entendida diferentemente: uma rede que 

interliga uns sentidos, mas não outros, que lá estão como restos espectrais da 

objetividade material contraditória ou hiâncias que possam ancorar no futuro 

atravessamentos desses outros sentidos.  

Observemos bem que a proposta se resume a uma nova redação a um velho 

axioma: uma Formação Discursiva tem uma exterioridade interiorizada. Admitido 
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isso, decorrem nuances de perspectiva: um nuance temporal – não é o 

atravessamento que determina a interiorização da exterioridade (ela está sempre-já 

lá); um nuance espacial – a porosidade e fluidez das fronteiras é menos 

bidimensional (como se fosse uma fagocitose celular) e mais tridimensional, como a 

lamela lacaniana: uma FD seria planos de sentidos que se perpassam em pontos 

específicos conforme o ángulo do qual o sujeito falante ou analista os vê. 

Ainda para efeito de ilustração, tomemos os enunciados X e Y que formam 

uma cruz na cor azul em ambas as redes.  

 

Podemos, na primeira rede (discurso católico, e.g.) e na segunda (discurso 

comunista, e.g.), ter os mesmos enunciados (x = luta contra as desigualdades; a 

relação da igreja com a comunidade; etc. e y= a conquista dos AIEs como estratégia 

da luta revolucionária) compondo discursos antípodas e se encontrando, por 

exemplo, no discurso da teologia da libertação, que torciona, em dado ponto, um x 

(a relação da igreja com a comunidade) e um y (a conquista dos AIEs), de modo que 

os planos se perpassem, formando uma nova ideologia/formação 

ideológica/formação discursiva.  

É o olhar analítico que construirá a sua rede a partir dos 

sentidos/dizeres/enunciados, selecionando ou percebendo uns e não outros, 

determinando onde uns perpassam outros, conforme as condições de produção do 

fazer analítico, conforme o dispositivo de captura. Aqui nos parece razoável admitir 

que não só um dispositivo teórico tenha mais argúcia para perceber tais 

atravessamentos38 como também que, entre os diferentes dispositivos disciplinares, 

haja graus de percepção (ainda que não metodologicamente estruturada, como nos 

teóricos) desse mesmo fenômeno.  

Essa divisão social do trabalho de leitura (a quem cabe ler o que e para 

quem) – com os conceitos de lugar, discurso e sujeito aí implicados – não se funda 

                                                           
38

 Ou estaríamos mera e ardilosamente presos à autoevidência dos sentidos produzidos a partir da 
nossa inscrição? Desenvolveremos, mais adiante, o que entendemos por saudáveis precauções. 



57 
 

(apenas) em elementos que pertencem a um e a outro discursos, mas também (e 

principalmente) em arranjos (sempre ideológicos, mas nem sempre teóricos) de 

dizeres, saberes, enunciados, elementos materiais. Tal concepção, pensamos não 

ser mais que uma extensão da afirmação pêcheuxtiana de que os discursos, por 

mais opostos que sejam, comungam de uma mesma base material: eles 

comungariam também saberes, enunciados. 

Essa base material, embora no texto pêcheuxtiano aluda à língua (e podemos 

estender a outros sistemas semiológicos), podemos postular que seja compreendida 

por sentidos entre os quais se observe um efeito de rede (já desenvolvido) ou ainda 

um efeito de série, sobre o que exporemos agora. Se o primeiro alude a um concerto 

performativizado pelo gesto interpretativo ou analítico do sujeito falante ou analista e 

não se organiza, de forma indubitável, pontual e linearmente (quando muito 

tomamos um acontecimento histórico ou enunciativo como gesto fundador), o 

segundo permite-nos um pouco mais de precisão. 

Se a ideologia se materializa e circula enquanto discurso, o discurso se 

materializa e circula na forma da projeção de significação a partir de um sistema 

semiológico em um suporte textual. Isso posto, o que estamos pleiteando considerar 

aqui é que não só os sentidos presentes como efeitos em um texto estabelecem 

relações com sentidos presentes como efeitos em outro texto (relação 

interdiscursiva, constitutiva, que produz um efeito de rede), mas os próprios textos, 

peças de significação que se constituem em objetos empíricos de trocas sociais, 

estabelecem relações entre si (relação intertextual, integrante, que produz um efeito 

de série). 

Para tal, recorremos a textos amplamente conhecidos, como o soneto 

camoniano cujo primeiro verso é “Amor é fogo que arde sem se ver” ou o retrato da 

Monalisa. Embora ambos não constituam de per se um gesto fundador (é um gesto 

interpretativo ou analítico que os situa como ou em uma origem), percebemo-los em 

efeito de série com outros textos de diferentes materialidades; relações intertextuais 

que assomam às interdiscursivas.  

Como objeto empírico, é sempre mais precisa ou matematizável a definição 

de uma origem (ainda que uma nova descoberta ou uma má interpretação possam 

vir a vilipendiar uma série incipiente), malgrado isso dependa da configuração de um 

efeito de rede e, por vezes, pouco altere a produção de sentidos pela cadeia textual.  
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No entanto, situar-se em e como uma origem não significa esgotar as possibilidades 

de significação, como no caso a seguir. 

 

Figura 5: Foto da Agência Reuters
39 

Em Ernst e Quevedo (2013), dedicamo-nos à análise desta foto publicada 

pela Agência Reuters como parte da sua cobertura dos conflitos de então em solo 

líbio. Não fora a foto por ela mesma motivo do gesto analítico, mas o efeito de série 

gerado por essa sua replicação excessiva e quase idéntica em jornais do mundo 

inteiro e representantes de diferentes visões sobre os conflitos que deporiam, 

poucas semanas mais tarde, Muamar Kadhafi. 

No caso em tela, foi – dizemo-lo a partir de Orlandi (1999) – na repetição 

mnemónica (ou formal, se considerarmos pequenos nuances de cor) que se 

materializou o espectro da condição de produção do jornalismo mundial hodierno: a 

cara e, por isso, oligárquica estrutura de produção e distribuição de registros 

jornalísticos. Ao percebermos um efeito de série, o sentido da série é mais que os 

elementos da série e mesmo se desidentifica ao elemento alçado à condição de 

gesto fundador: é a própria série, como sítio de produção de sentidos. 

Diferentes ideologias/formações ideológicas/discursos, embora possam 

serializar de formas diferentes as peças textuais, também podem disputar uma 

mesma série, comungada justamente porque constituída em um plano superior e 

                                                           
39

Disponível em: 

http://noticias.r7.com/brasil/fotos/veja-as-principais-imagens-da-semana-20110320-18.html Acesso 
em: 20 mar.2013 
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comum: o da formação social. Nesse ponto, distancia-se-nos o efeito de série do 

efeito de rede: cada ideologia particular situará o efeito de série em um específico 

efeito de rede, superpondo ao objeto empírico uma dada produção de sentidos. No 

exemplo analisado, se a imagem enquanto objeto empírico é a mesma, a imagem 

leitura é sempre – mais ou menos – diferente. 

Para aclarar esse ponto, partamos de um outro axioma: toda prática ou 

processo de significação é um concerto de um efeito de série e um efeito de rede. 

Desde um sentido a uma prática social, tudo responde a determinações, que, por 

serem sócio-históricas, produzem significação para cada elemento em particular – 

no nível inter ou intradiscursivo – ao serializá-lo, ao nomeá-lo, ao significa-lo, ao 

organizá-lo etc. a partir do que já foi dito, visto, nomeado, ordenado, etc. 

O ponto aqui é que tal efeito de série se nos apresenta em efeito de rede, 

que, por sua vez, configura um efeito de superfície (textualização, em diferentes 

materialidades, de enunciados, saberes [conservadores/...] no gesto de leitura. O 

efeito de superfície aqui é o reconhecimento do texto, entendendo-se aqui o texto 

como a projeção da materialidade na concretude. Em outras palavras, se a 

mobilização de umas memórias e não de outras constitui efeitos de rede que se 

corroboram em efeitos de série, a conclusão aqui parece incontornável (e perigosa): 

tudo o que reconhecemos (ou produzimos como objeto, no caso dos analistas), o 

reconhecemos ou analisamos pela superfície ou materialidade, o que, se por um 

lado valida o efeito universal de conclusões particulares (uma espécie de conjuração 

do Real pelo método analítico que empregamos), por outro lado enviesa– ou (talvez) 

melhor: performativiza – os resultados aos quais nossa análise ou nosso 

reconhecimento nos levará. 

Tal observação pode ver-se resumida a uma espécie de, digamos, tautologia 

de mão dupla no gesto interpretativo e analítico: na primeira mão, é a rede que 

produz, para o sujeito, esse efeito de superfície (e aqui superficial vem exatamente a 

calhar com o que pretendemos); na segunda mão, é por essa superfície, por 

sempre-já por ele configurada, que o sujeito produz o reconhecimento ou 

constituição analítica da rede. Dessa inter-relação, podemos concluir que: (i) tal 

como o binómio série-rede, rede e superfície são interconstitutivas, logo não podem 

ser dadas nem a priori nem de per si; (ii) entre ambas, há um gap que as medeia 

(distando-as até certa medida) e em cuja hiância advém o que sustenta a relação 

entre uma e outra: o sujeito. É o sujeito (histórico, libidinal) que se sustenta no 
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indivíduo (analista ou não) o princípio concertador da relação rede-superfície, 

discurso-materialidade, sentidos-efeitos de sentido. 

Retomando discussões anteriores, chegamos aqui a uma definição de termos 

que nos parece capital, a partir da consideração de que uma ideologia particular, 

formação ideológica ou discurso seja um artefacto ou uma tecnologia social de 

captura do movimento dos sentidos, congelados para o gesto de leitura. Nessa 

acepção é que entendemos o segundo dispositivo de interpretação como um 

dispositivo disciplinar: menos porque ele corresponderia a regionalizações de 

conhecimento e mais porque ele disciplina, à guisa de regimes de verdade, 

mecanismos performativos de produção de evidências úteis e suficientes a esse 

regime, quais sejam: ontologização e previsão de ocorrência de referentes (pré-

construídos) e tábua formal de relações entre referentes (discursos-transversos).  

Como desenvolvimento marginal do constructo do discurso como uma 

espécie detecnologia social, ousamos afirmar que uma materialidade (como a 

palavra ou a imagem) apresenta-se-nos como um efeito de superfície justamente 

porque se constitui pela projeção de um corpo de representações sócio-históricas 

(pré-discursivas) na concretude do objeto empírico (que, por sua vez, tem sua 

materialidade própria enquanto objeto cultural), ou melhor, alçando o objeto da 

condição de empírico à de concreto e o configurando como tecnologia textual do 

discurso.  

É em virtude de considerarmos o discurso como esse “dispositivo (ideológico) 

de captura dos sentidos” – talvez mais precisamente como a força que exclui uns 

sentidos da Formação Ideológica (por isso, a regionalização) e corrobora outros, 

disciplinando-os em uma “mesma direção e sentido” – que retomamos Pêcheux em 

Semântica e Discurso, quando o autor diz que a interpelação se dá na Formação 

Discursiva e não na Formação Ideológica. 

A interpelação é um movimento do sujeito (um movimento sempre-já 

realizado no caso da Ideologia Geral e continuamente a realizar-se no futuro 

anterior, no caso das ideologias particulares), logo se dá no campo onde os sentidos 

estão em movimento: o discurso. Pontualmente, discordamos da leitura de que a 

interpelação se dá na FD devido à materialidade (do contrário, deveríamos afirmar 

também que nas representações pré-discursivas não haveria filiação, o que é 

flagrante absurdo!). Ousamos propor uma outra interpretação, para o que 

precisaremos definir o que aqui entendemos como texto: 
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Estabelecemos, para os fins expositivos propostos, que tomamos o texto 

como o produto empírico resultante da projeção de uma dada materialidade histórica 

em uma dada concretude; projeção esta organizada enquanto efeitos de sentido 

convergentes em um objeto de trocas sociais que funcionam como práticas de 

significação. Por prática de significação, entendemos a instância social em que um 

processo de significação produz significados, nem sempre administráveis, 

coincidentes ou mesmo reconhecíveis entre sujeitos colocados nos lugares 

enunciativos de emissor e de receptor. 

Assim, considerando a premissa maior de que o texto é a projeção da 

materialidade na concretude e a premissa menor de que o discurso necessita 

textualizar-se para circular, silogicamente temos que a materialidade é a condição 

do movimento dos sentidos, visto que ela tanto representa o ponto de passagem das 

representações sociais às textuais (verbais, visuais etc.)40 quanto apura o dispositivo 

ideológico de captura do movimento dos sentidos: justamente aquilo que faz com 

que o analista ou o falante se depare com que ele configura ou reconhece como um 

discurso x. Dessarte, a materialidade a interpelação guardam entre si o que 

chamaríamos de uma implicação indireta. 

2.2.2 Das formações ideológicas às formações discursivas – interpelação e 

esquecimento 

Para produzir seus sentidos (dentre eles, o sujeito, como efeito da 

interpelação), as formações ideológicas materializam-se no discurso, regionalizando-

se e se inscrevendo na ordem simbólica. No entender de Haroche, Henry e Pêcheux 

(1971), elas “comportam necessariamente como um de seus componentes uma ou 

mais formações discursivas interligadas” (p.102). As formações discursivas, por sua 

vez, 

                                                           
40

 Foi o que tentamos ilustrar no quadro com o espaço da materialidade abarcando até o âmbito do 
texto. 
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determinam o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma 
arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um 
programa, etc.) a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada: o 
ponto essencial aqui é que não se trata somente da natureza das palavras 
empregadas, mas também ( e sobretudo) das construções nas quais essas 
palavras se combinam, na medida onde elas determinam a significação que 
tomam essas palavras: [...] as palavras mudam de sentido conforme as 
posições ocupadas por aqueles que  as empregam; se pode precisar agora: 
as palavras “mudam de sentido” ao passar de uma formação discursiva à 
uma outra” (HAROCHE; HENRY; PÊCHEUX, 1971, p. 102-103). 

Foi a partir de Foucault que Courtine (2009) ressignificou o conceito de 

“formação discursiva” em AD, ao avançar teoricamente, preterindo a concepção de 

que a formação seria uma espécie de máquina estrutural fechada. Ainda para o 

autor, a FD é radicalmente contraditória etem fronteiras instáveis, as quais não 

representam exatamente um divisor de águas entre o que lhe é próprio, ou interior, e 

o que lhe é estranho, exterior (2009).  

Ainda para Courtine, o princípio concertador ou agrupador de saberes de uma 

Formação Discursiva é uma unidade dividida, onde se encontram o mesmo e o 

diferente; em outras palavras, uma unidade que comporta a diferença. A partir dessa 

reconfiguração da concepção de FD – que resgatou a noção do limbo 

epistemológico em que se encontrava –, cremos poder afirmar que resulta a 

sustentação teórica que dá conta, para melhor, da complexidade dos sujeitos, dos 

sentidos, dos discursos, propiciando sítios teóricos para analisar a emergência de 

“restos” do sistema: a falha, o lapso, o equívoco. Afinal, não mais se tratava de 

espaços homogêneos e incólumes ao exterior, mas de espaços radicalmente 

esburacados pela contradição. 

É suficientemente seguro postular que o modo como, a partir de Courtine, foi 

problematizada a FD aponta para uma complexificação de sua relação com a 

Formação Ideológica. Para tanto, retornemos uma casa em nosso breve passeio 

pelo campo teórico e vejamos como o ponto de passagem de uma Formação 

Ideológica para uma Formação Discursiva, e o ponto em que elas afinal se 

diferenciam, parecem-nos bem explicados por Pêcheux & Fuchs (1997), quando 

afirmam: 
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O ponto da exterioridade relativa de uma formação ideológica em relação a 
uma formação discursiva se traduz no próprio interior desta formação 
discursiva: ela designa o efeito necessário de elementos ideológicos não 
discursivos (representações, imagens ligadas a práticas etc.) numa 
determinada formação discursiva. Ou melhor, no próprio interior do 
discursivo ela provoca uma defasagem entre uma e outra formação 
discursiva, a primeira servindo de algum modo de matéria-prima 
representacional para a segunda, como se a discursividade desta "matéria-
prima" se esvanecesse aos olhos do sujeito falante. Trata-se do que 
caracterizamos como o esquecimento nº1, inevitavelmente inerente à 
pratica subjetiva ligada à linguagem. (p. 168) 

O assujeitamento ou interpelação dá-se quando a ideologia se materializa no 

simbólico, inscrevendo o sujeito na História. O sujeito faz-se sujeito no interior da 

Formação Discursiva, à qual se identifica. Esse efeito-sujeito do discurso, para ser 

interpretado pelo analista, deve ser analisado (no nosso caso, “reparado”) a partir da 

materialidade, exatamente “onde ela o atravessa na língua” (FUCHS; PÊCHEUX 

1997, p.174).Esse processo de interpelação, que produz o sujeito, constitui: 

a modalidade particular do funcionamento da instância ideológica quanto à 
reprodução das relações de produção consiste no que se convencionou 
chamar de  interpelação, ou o assujeitamento do sujeito como sujeito 
ideológico, de tal modo que cada um seja conduzido, sem se dar conta e, 
tendo a impressão de estar exercendo sua livre vontade, a ocupar o seu 
lugar em uma ou outra das duas classes sociais  antagonistas do modo de 
produção (ou naquela categoria, camada ou fração da classe ligada a uma 
delas). (FUCHS; PÊCHEUX, 1997, p.165-166) 

Por certo, o sujeito, qua efeito de sentido, é efeito do discurso que o produziu, 

assim como, ao guindarmo-nos para um plano superior (o da formação social), 

podemos concluir que também os demais sujeitos e os próprios objetos (saberes, 

práticas, instrumentos etc.) são efeitos de um possível reconhecimento. É desse 

modo que, em AD, concebemos como se fornecem 

as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um soldado, um 
operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., evidências que fazem 
com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer o que realmente 
dizem” e que mascaram, assim, sob a “transparência da linguagem”, aquilo 
que chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos 
enunciados. (PÊCHEUX, 1995, p. 160 – grifos do autor) 

No excerto em tela, esse caráter material do sentido alude à forma, que, para 

Orlandi (1996), é “o acontecimento do significante (língua) em um sujeito afetado 
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pela história” (p. 171). No trabalho conceitual do materialismo, no “deslizamento de 

Hegel a Marx, [temos] a matéria como a substância susceptível de receber uma 

forma”. A forma material da língua é, pois, distinta da forma empírica (a língua que 

usamos) e da forma abstrata (o todo ou os elementos de um constructo teórico para 

explicar a língua: o fonema, e.g.) (ORLANDI, 2007b). Esse desenvolvimento teórico, 

é necessário que o relacionemos ao fato de que, no momento em que dizemos que 

inconsciente e ideologia são noções solidárias, estamos afirmando essa 
relação necessária sem, no entanto, reduzir a ideologia ao inconsciente. 
Isso implica em compreender a língua como sistema, mas não como 
sistema abstrato: a língua como ordem significante que se inscreve na 
história para fazer sentido. E implica também em considerar o sujeito 
discursivo enquanto sujeito histórico. (ORLANDI,1996, p.154) 

Baseando-nos em Pêcheux (1995), para quem “o sistema da língua é, de fato, 

o mesmo” para agentes sociais antípodas, é lídimo concluir que essa suposta 

indiferença do sistema à luta de classes caracteriza o que o autor chamou 

“autonomia relativa ao sistema linguístico” (p.91, grifo do autor). No entanto, não há 

aqui espaço para um expediente errôneo: considerar que, sendo o sistema o 

mesmo, o discurso também o seria. Tal relação entre língua e discurso é mais bem 

explicada em Pêcheux, diferenciando as duas noções, ao refutar que contendores 

da luta de classes 

tenham o mesmo discurso: a língua se apresenta, assim, como a base 
comum dos processos discursivos diferenciados, que estão compreendidos 
nela na medida em que, como mostramos mais acima, os processos 
ideológicos simulam os processos científicos. (PÊCHEUX, 1995, p. 91) 

Valendo-se do mesmo sistema linguístico, mas a partir de processos 

discursos diferenciados. Assim bem postou Pêcheux os diferentes sujeitos históricos 

em disputa. Não estaciona nesse horizonte do esconso difícil consenso entre 

sujeitos a opacidade do processo semântico. Assim como o indivíduo empírico não 

tem, em geral, consciência das condições que determinam relações de produção e 

de força a que está submetido, o processo de interpelação do indivíduo em sujeito, 

que o torna efeito ideológico, apresenta-se-lhe dissimulado. Para sustentar de que 
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modo isso se dá, Pêcheux (1995) apresenta o conceito de esquecimento, por cujo 

estatuto duplo encontra-se a relação do sujeito com o discurso regida.  

Acerca do esquecimento nº1, é possível que o coloquemos na ordem do 

ideológico ao lado da ordem do inconsciente, da ordem do discurso, ordem na qual 

as ordens anteriores estão materialmente ligadas. É a obliteração da causa do 

sujeito no próprio interior de seu efeito. Ainda que os processos discursivos sejam 

de origem exterior ao sujeito (do contrário, cairia por terra a tese da interpelação 

ideológica), esses se realizam no sujeito empírico, tendo-o produzido sempre-já 

como sujeito histórico. Em outras palavras, a teoria postula que o sujeito não pode 

se encontrar no exterior da formação discursiva que o domina, ou mesmo exterior à 

própria ordem da história ou da língua, isto é: do discurso. Conforme Pêcheux, é 

pelo funcionamento do esquecimento nº1 que o sujeito pensa ser a origem do que 

diz, como se os sentidos dele partissem, agindo de forma automática (1995, p. 173).  

Já quanto ao esquecimento nº2, Pêcheux afirma que é aquele mediante o 

qual 

todo sujeito-falante “seleciona” no interior da formação discursiva que o 
domina, isto é, no sistema de enunciados, formas e sequências que nela se 
encontram em relação de paráfrase – um enunciado, forma ou sequência, e 
não um outro, que, no entanto, está no campo daquilo que poderia 
reformulá-lo na formação discursiva considerada. (1995, p.173, grifo do 
autor) 

Este esquecimento, atinente à ordem dos enunciados, produz a ilusão do 

sujeito de controlar o seu dizer e “cobre exatamente o funcionamento do sujeito do 

discurso na formação discursiva que o domina, e que é aí, precisamente, que se 

apoia sua 'liberdade' de sujeito-falante" (p. 175, grifo do autor).  

Embora ausente do referencial das primeiras discussões em AD, a 

psicanálise é finalmente convocada no cotejo da oposição entre os dois tipos de 

esquecimento e da oposição entre 

a situação empírica concreta na qual se encontra o sujeito, marcada pelo 
caráter da identificação imaginária onde o outro é um outro eu (outro com  o 
minúsculo), e o processo de interpelação-assujeitamento do sujeito, que se 
refere ao que J. Lacan designa metaforicamente pelo Outro com O 
maiúsculo (PÊCHEUX & FUCHS, 1997, p. 177).   
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Sendo o sujeito afetado por esses dois tipos de esquecimento, no seu 

discurso irão se diferenciar uma base linguística (representando o esquecimento nº 

2) e um processo discursivo (representado o esquecimento nº 1). É por meio da 

base linguística e do processo discursivo que se pode chegar à formação discursiva 

do sujeito, a qual "dissimula, pela transparência do sentido que nela se constitui, sua 

dependência com respeito 'ao todo complexo com dominante' das formações 

discursivas" (PÊCHEUX, 1995, p. 162, grifo do autor). 

A interpelação produzirá uma forma-sujeito e, segundo Pêcheux (1995), três 

diferentes modalidades discursivas de subjetivação. Já comentamos que, para a AD, 

o sujeito do discurso não é (i) um ser empírico; (ii) autônomo: dono e fonte de 

sentidos que seriam transparentes; ou (iii) inafetável pela determinação ideológica e 

inconsciente, que o constitui sem que ele – sujeito – possa impedir ou mesmo tenha 

ciência desse processo. Ao referir-se a"os processos de „imposição/dissimulação' 

que constituem o sujeito, 'situando-o' (significando para ele o que ele é) e, ao mesmo 

tempo, dissimulando para ele essa 'situação' (esse assujeitamento)", Pêcheux 

(1995, p. 167) evoca a ilusão subjetiva, que produz uma aparência de autonomia, no 

mesmo compasso em que elide o assujeitamento constitutivo e significativo, ainda 

que não total.  

Esse sujeito ignorante de sua condição apresenta dupla identificação. 

Pêcheux, com isso, alude à 

distinção entre as duas figuras articuladas do sujeito ideológico: [a da] 
identificação-unificação do sujeito consigo mesmo (o “eu vejo o que eu vejo” 
da garantia empírica), de um lado, e [a] da identificação do sujeito com o 
universal [...], que fornece a “garantia especulativa” (“cada um sabe que...”). 
(1995, p. 132, grifos do autor) 

Cada Formação Discursiva é composta de saberes ao mesmo tempo diversos 

e identificáveis entre si, sob determinada(s) regularidade(s). Esse núcleo comum da 

FD tem uma forma-sujeito, que correspondea uma espécie de sujeito prototípico da 

FD, representando o sujeito do saber de uma determinada formação discursiva, 

coligindo os saberes que lhe são comuns. Temos representada a forma-sujeito, 

quando "o sujeito do discurso se identifica com a formação discursiva que o 

constitui" (PÊCHEUX, 1995, p. 167).  
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Pêcheux afirma que, na forma-sujeito, coexistem, sem distinção, interpelação, 

identificação e produção de sentido, portanto é nela que se “realiza o non-sens da 

produção do sujeito como causa de si sob a forma da evidência primeira” (1995, p. 

266, grifo nosso). Correlato a isso, o autor ade ao fato de que não existe prática 

discursiva sem sujeito o de que qualquer sujeito 

é constitutivamente colocado como autor de e responsável por seus atos 
(por suas 'condutas' e por suas 'palavras') em cada prática em que se 
inscreve; e isso pela determinação do complexo das formações ideológicas 
(e, em particular, das formações discursivas) no qual ele é interpelado em 
“sujeito responsável"(1995, p. 214).  

A “responsabilização” do sujeito não pode ser entendida como o processo de 

individualização do sujeito de direito de nossa formação social (processo paralelo ao 

de assujeitamento), aludido por Orlandi (1999). Deve ser entendido como o processo 

de identificação do sujeito, a partir do qual toma “livremente” como seus os saberes 

de uma dada formação discursiva. Pêcheux (1995) afirma que  

a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se realiza pela 
identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina [...] essa 
interpelação supõe um desdobramento, constitutivo de sujeito do discurso, 
de forma que um dos termos representa o “locutor”, ou aquele a que se 
habituou chamar o “sujeito da enunciação”, na medida em que lhe é 
“atribuído o encargo pelos conteúdos colocados” [...] e o outro termo 
representa “o chamado sujeito universal”. (p. 214) [grifos do autor].  

Esse desdobramento entre o “sujeito da enunciação” e o “sujeito universal” 

apresenta diferentes modalidades. A primeira modalidade de desdobramento dá por 

uma “superposição (um recobrimento) entre o sujeito da enunciação e o sujeito 

universal, de modo que a „tomada de posição‟ do sujeito realiza seu assujeitamento 

sob a forma do „livremente consentido‟.” (PÊCHEUX, 1997, p.215). Essa 

modalidade, mais evidente porque realizada no interior da formação discursiva, 

caracteriza o discurso do "bom sujeito". Ou seja, o sujeito estabelece relação 

parafrástica com o saberes da FD dominante, com ela identificando-se. O efeito 

dessa forma-sujeito mascara “o objeto [do] esquecimento nº1, pelo viés do 

funcionamento do esquecimento nº2” (1995, p. 177). 



68 
 

Em contrapartida, na segunda modalidade, ainda dentro da formação 

discursiva, temos o "mau sujeito", que é 

[...] o sujeito da enunciação que “se volta” contra o sujeito universal por 
meio de uma “tomada de posição”, que consiste [...] em uma separação 
(distanciamento...) com respeito ao que o “sujeito universal” lhe “dá a 
pensar”: luta contra a evidência ideológica, sobre o terreno dessa evidência, 
evidência afetada pela negação, revertida a seu próprio terreno. 
(PÊCHEUX, 1997, p.215, grifo do autor). 

Nessa tomada de posição, o sujeito atende ao chamado pêcheuxtiano de 

“ousar se rebelar”, produzindo um esmaecimento na relação de dominância da FD e 

se contraidentificando com a rede de temas, fórmulas e saberes daquele sítio 

discursivo, vindo a dessaturar a sua forma-sujeito. Seguramente, o sujeito não cai 

em uma espécie de limbo discursivo: imediatamente se filia a um outro lugar 

discursivo. 

A relação entre, de um lado, a (segunda modalidade de) subjetivação e, de 

outro, o imaginário e a produção de evidências parece-nos bem observada por Beck 

e Scherer, os quais apontam pensar Althusser na: 

ideologia como uma representação imaginária, não das condições reais de 
existência, mas de suas relações com as condições reais de existência. 
Para Althusser, a ideologia não é, no entanto, uma simples ilusão daquelas 
relações, mas uma ilusão/alusão. Na abordagem de Pêcheux, as formações 
ideológicas e as formações discursivas (imbricadas com as primeiras) são 
produtoras de evidências. Evidências que, ao serem questionadas pelos 
maus sujeitos da segunda modalidade, aludem a algo de verdadeiro no 
cerne mesmo da representação imaginária das relações/lutas de classe. 
(2008, p. 173-174) 

Pêcheux & Fuchs (1997) concebem a terceira modalidade dentro do seu 

projeto de intervenção política, com vistas à ascensão ao poder do operariado a 

partir de um dispositivo teórico que sustentasse a prática de ruptura. Nessa 

modalidade, há uma “uma tomada de posição não subjetiva”, que, ao desidentificar o 

sujeito, lhe permite escapar às evidências da ideologia dominante, às causas que, 

em última análise, o determinam e determinam a reprodução das condições de 

produção. Para o autor, “o funcionamento dessa „terceira modalidade‟ constitui um 

trabalho (transformação-deslocamento) da forma-sujeito e não sua pura e simples 

anulação” a partir da “identificação com as organizações políticas de „tipo novo‟ ”, a 
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partir “do „desarranjo-rearranjo‟ do complexo das formações ideológicas”. 

(PÊCHEUX, 1995, p. 217-218, grifos do autor). 

Se a forma-sujeito é, digamos, prototípica de uma FD e as FDs determinam 

dadas posições no complexo de formações ideológicas (ORLANDI, 2007), também o 

sujeito de um discurso ocupa posições no interior da FD, conforme com os saberes 

dali se relacione. Cada uma dessas posições-sujeito “não é uma realidade física, 

mas um objeto imaginário, representando no processo discursivo os lugares 

ocupados pelos sujeitos na estrutura de uma formação social” (FERREIRA, 2001). 

Indursky alude à por vezes tensa relação entre saberes no interior de uma FD, 

quando estes,  

até então [ali] interditados [...], são apropriados e incorporados ao seu 
saber, provocando reordenamento/modificação/estranhamento muito 
intensos nos seus dizeres e nos seus sentidos [.Nesse momento], podemos 
estar presenciando a instauração de uma nova posição-sujeito que vai se 
relacionar de modo tenso com as diferentes posições-sujeito em que se 
desdobra a forma-sujeito daquela FD, sobretudo, com a posição-sujeito 
dominante, sem, entretanto, com ela romper... (2002, CD-Rom.). 

Entendemos aqui a forma-sujeito como o princípio organizador/concertador de 

saberes de uma FD, representando-lhe “prototipicamente” o núcleo duro. No 

entanto, ambas (a FD e a forma-sujeito) são constantemente reconfiguradas pelos 

investimentos dos sujeitos que, a partir de suas posições, saturam aquele lugar 

discursivo. Longe então de representar uma máquina estrutural fechada ou a “matriz 

discursiva” (noção com que se a considerava na AAD69), a formação discursiva é 

reconhecida por Pêcheux (1977)41 como espaço marcado pela heterogeneidade e 

contradição. Dessarte, a FD passa a ser instância do mesmo – repetição de saberes 

– e do diferente – incursão da exterioridade –, em um incessante movimento de 

fronteiras.  

A forma-sujeito, por ser princípio formal dessa rede de saberes, move-se junto 

com eles. Isso porque, conforme podemos depreender a partir de Beck (2014), o 

bom sujeito não é o sujeito da superidentificação, mas o que parametriza sua 

distância em relação ao sujeito prototípico de determinado discurso (e como sujeito 

obsceno). Nessa linha, parece-nos investir Žižek, para quem: 

                                                           
41

Remontémonos de Foucault a Spinoza In: MALDIDIER,2003. 
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Em termos althusserianos, o sujeito é constituído por meio do pressuposto 
de um Chamado ideológico, pelo reconhecimento de si mesmo na 
interpelação ideológica – esse reconhecimento subjetiva o indivíduo pré-
ideológico. É claro, como é claro para Critchley, que essa interpelação, o 
pressuposto do chamado do Bem, sempre falha no fim das contas, o sujeito 
nunca consegue agir no nível desse chamado, seu empenho é sempre 
insuficiente. É aqui que, do ponto de vista lacaniano, devemos 
complementar a explicação althusseriana: o sujeito, de certa forma, é o 
fracasso da subjetivação, o fracasso em assumir o mandato simbólico, em 
identificar-se inteiramente com o Chamado ético. Parafraseando a 
aclamada fórmula de Althusser: um indivíduo é chamado para a 
subjetividade, o chamado fracassa, e o “sujeito” é esse fracasso. É por isso 
que o sujeito está irredutivelmente dividido: dividido entre a tarefa e a 
incapacidade de se manter fiel a ela. É nesse sentido que, para Lacan, o 
sujeito como tal é histérico: a histeria, em seu aspecto mais elementar, é o 
fracasso da interpelação (Em defesa das causas perdidas, p.915) 

2.2.3 Discurso e formação discursiva; lugar e posição – gestos de 

interpretação 

A fim de aclararmos de que concepções partimos quando nos valemos de 

noções como lugar, posição ou quando utilizamos discurso e formação discursiva, 

pensamos importante um introito em que as definamos conforme o que pretendemos 

desenvolver.  

Embora discurso tenha um estatuto conceitual bastante bem definido em 

Análise de Discurso, parece-nos ainda importante, para os fins aos quais aqui nos 

propomos, estabelecer uma distinção entre discurso e formação discursiva. Como 

ponto de partida, apelaremos à palavra. Enquanto discurso nos parece produzir um 

efeito de certa autonomia, uma existência por si mesma– no sentido de sua visada 

totalizante denegar a relação que incontornavelmente estabelece com outros 

discursos–, uma formação discursiva, por ser o produto de um gesto 

analítico,necessariamente aclara inter-relações com outras formações, assim como 

pressupõe o campo onde tais inter-relações ocorrem. Entre ambas as noções, a de 

formação discursiva parece-nos menos intuitiva. 

Dessarte, vamos admitir, como hipótese pela qual começa o discernimento, 

que o discurso tenha uma visibilidade no mundo factual. Então, quando o 

encaixamos em sintagmas definidores – [discurso] 

católico/empresarial/homofóbico/petista/–, discurso parece remeter-nos a um corpo 

de representações mobilizado pelo efeito de sentido produzido entre dois sujeitos 

colocados no lugar de interlocutores. Em consequência desse cariz mais empírico, o 
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discurso apresenta-se-nos como um efeito de homogeneidade, de coerência, de 

totalidade, o que, embora malogre conforme no-lo demonstra Courtine (1999), calca-

se em um efeito intersubjetivo de reconhecibilidade. Assim, nossa hipótese aponta 

para que todos saibamos quando estamos diante de um discurso conservador, ainda 

que possamos não perceber suas reverberações ou atravessamentos em outros 

discursos (como o escolar ou o empresarial, por exemplo). 

Já uma (e não a) Formação Discursiva (FD), estamos propondo aqui não 

como sinônimo de discurso, mas como o produto de um gesto de interpretação do 

analista. Esse gesto, malgrado pressuponha um “todo” do qual faça parte, funciona à 

revelia de uma intervenção totalizante. Assim, faz-nos sentido dizer “uma” FD por 

tomar o excerto como excerto, como extracto de um discurso, isto é, o produto 

analítico de um extrato/excerto de um discurso empírico metodologicamente 

(analiticamente) pressuposto. Em consequência desse cariz mais metodológico, 

uma FD católica (um tema, uma imagem, uma formulação lexical ou sintagmática 

etc.) é um alçamento teórico-metodológico de uma representação parcial recortada 

de um corpo pressuposto de representações cuja circulação e visibilidade sociais 

tornam-no reconhecível como o que se denomina “discurso católico”. 

Se tomarmos o desenvolvimento de Courtine (1999) de que o discurso se 

compõe de dois níveis – um vertical, o interdiscurso; e um horizontal, o intradiscurso 

–, é incontornável concluirmos que o discurso tem uma dimensão exterior a ele, o 

que nos conduz a um paradoxo: o discurso x é composto também pelo que não faz 

parte do discurso x. O que estamos a propor aqui é que a FD é a chave para 

desmontar tal aporia. 

Para exemplificar, tomemos o exemplo do discurso católico – ou qualquer 

outra entidade ou corpo de representações facilmente reconhecível empiricamente. 

Se é plausível admitirmos o paradoxo do parágrafo anterior, temos que o discurso 

católico engloba também, e por oposição, saberes, pré-construídos que não são 

seus, tais como: Deus não existe. No entanto, como sabemos, tal enunciado (no 

sentido foucaultiano) aporta no discurso católico negado: [não] Deus não existe  

Deus existe. Ousando uma leitura particular de Courtine, temos que, no discurso 

(católico ou o que valha), há enunciados divididos: no caso, Deus (não) existe. No 

advérbio, materializa-se a relação de oposição entre os discursos católico e ateu, 

por exemplo, e a relação de aliança entre o discurso católico e o evangélico.  
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Recorremos à noção de enunciado dividido para demonstrar que um discurso 

significa em relação a outros discursos. Só faz sentido o interdiscurso ser nível do 

discurso – ou, mais precisamente, ser nível da FD –, se neste(a) as representações 

antípodas aportarem (ainda que sob o efeito de negação). Na linha do que estamos 

propondo, se um discurso tem uma existência „factual‟, empírica, uma FD é um 

constructo analítico engendrado pelo pesquisador para cesurar o exterior e o interior 

do discurso, visto que a nenhum objeto de pesquisa conviria a totalidade impossível 

do discurso ou da FD, visto que todo objeto de pesquisa resulta de uma montagem 

única, consoante o ponto de intersecção entre duas FDs. O enunciado dividido – do 

nível do interdiscurso –materializa-se na FD a partir dos modos de funcionamento do 

interdiscurso: pré-construído e discurso transverso. 

De ainda maior relevância parece-nos ser a distinção entre lugar e posição. 

Partiremos, pois, da premissa de que lugar é uma categoria social, institucional, um 

corpo de representações (por óbvio, heteróclito) acerca de um determinado papel na 

sociedade. Assim, teríamos o lugar de pai, mãe, professor ou presidente. É mister 

reconhecermos aqui uma possível distinção entre esses lugares sociais e sua 

projeção no discurso: os lugares discursivos. Distinção para efeito expositivo, mas a 

priori pouco produtiva: do que necessariamente estamos tratando quando falamos 

do lugar discursivo de mãe? Um discurso de pouca ou muita preocupação com os 

filhos? Um discurso rígido ou permissivo? Um discurso frio ou acolhedor? Se os 

segundos termos dos binômios nos parecem mais “naturais”, é menos por uma 

característica intrínseca do lugar de mãe e mais de um dado discurso ou rede de 

saberes em que esse lugar é produzido a dominante. 

Realmente produtiva analiticamente é a noção de posição – o recorte que o 

gesto analítico empreenderá no heteróclito lugar social (e em sua projeção no 

discurso: o lugar discursivo), filiando-o a uma dada formação ideológica; ou melhor: 

a um feixe de formações ideológicas. Assim, temos o pai culpado/permissivo, em 

que reverberam saberes de discursos como os do campo religioso e mercadológico 

(que levam este pai a restituir com presentes o tempo negado ao filho). Assim como 

o lugar, a posição também pode ter visibilidade no mundo factual, mas se diferencia 

do lugar por dois motivos: (i) é uma sua especialização (ou recorte); (ii) não é dada a 

priori, comumente. Embora quase que de imediato possamos reconhecer o lugar de 

pai (e o seu discurso), esse efeito de reconhecimento é fruto de uma maior 

intervenção analítica. No gesto que interpreta que pai de fato é este que enuncia, 
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reconhecem-se os discursos que constituem e atravessam essa pouco reveladora 

categoria do “discurso paterno”. Produzir analiticamente a figura da posição 

discursiva e fazê-la operar significativamente (e até que ponto discerni-la) é obra do 

analista. 

Ainda que, na imensa maioria das vezes, o apego à literalidade seja 

problemático, talvez aqui produza bom efeito. Isso porque, se uma posição 

discursiva é uma posição no âmbito de um discurso, podemos entender que uma 

posição enunciativa é uma posição no âmbito de uma cena de enunciação (ou 

ainda: uma função). Assim sendo, a posição (e mesmo o lugar) enunciativa(o) é a 

projeção de um lugar social em uma dada situação de enunciação, em uma cena 

enunciativa, tal como o raciocínio que desenvolvemos para a relação entre os 

lugares social e discursivo. 

Dito isso, parece-nos suficiente entender que uma posição enunciativa 

compreende pares como autor-leitor, emissor-receptor, produtor de uma imagem e o 

destinatário dela, falante-ouvinte, etc. Em outras palavras, os sujeitos colocados em 

A e em B (de que nos falava Pêcheux, em Semântica e Discurso); sujeitos históricos 

(e desejantes) realizados em posições enunciativas. Nesse sentido, ao analisarmos 

um editorial de revista, por exemplo, falaremos de posição editor como posição/lugar 

enunciativa(o) tão somente, visto que nela podem se realizar diferentes sujeitos 

históricos, ainda que, obviamente, não qualquer um. 

Uma FD, para ser analisada, deve ser remetida ao interdiscurso – isto é, à 

sua exterioridade específica –, todavia, para efeito de montagem analítica, precisa 

ter a exterioridade refletida no seu interior, mas não como um dos níveis 

constitutivos (como o é em relação ao discurso). Na passagem de um discurso a 

uma FD, temos a passagem da interpretação meramente ideológica ao gesto 

analítico (ainda que ele não se realize senão às expensas de uma ideologia), assim 

como temos a passagem do enunciado dividido a uma espécie de enunciado 

totalizado, na qual representações em disputa são “resolvidas” sob efeito de 

completude, não contradição, coerência.  

À guisa de um resumo, o discurso tem uma existência factual, por isso produz 

a impressão de coerência, totalidade, visto que ele denega o interdiscurso. Já a FD 

resulta de um gesto analítico que sutura o interdiscurso (justamente no ponto em 

que se deu esse atravessamento), fazendo-o funcionar analiticamente no interior 

dessa FD. Dessas considerações hipotéticas, temos duas decorrências teóricas: (i) o 
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interdiscurso de um discurso são outros discursos reconhecíveis empiricamente, em 

cujo arranjo taxionômico um dado discurso se situa; (ii) o interdiscurso de uma FD 

são os outros discursos que se refletem, sob a forma de FD,  no interior dela e aos 

quais esta FD deve responder. O radical „inter‟ é, em ambos, não o conjunto 

totalizado de elementos, mas o espaço intersticial de relações e de sobreposição 

dos elementos. 

Hipotetizando um trabalho cujo objeto é o discurso católico em suas inter-

relações com os discursos evangélico e ateísta, valemo-nos de uma metáfora visual 

do modo como concebemos o interdiscurso para os discursos e as formações 

discursivas. No primeiro caso, tanto o discurso católico quanto os seus adversários 

têm uma existência empírica que os torna distinguíveis entre si. Assim, o 

interdiscurso refere-se a esse intervalo de significação que atine às fronteiras de 

dado discurso (os outros discursos aos quais ele se alia ou se opõe, mas que lhe 

restam exteriores aos olhos de um não analista). Já, no caso das formações 

discursivas, o que temos é a, valhamo-nos do sintagma courtiniano, exterioridade 

interiorizada na formação discursiva que dá conta dos atravessamentos de outros 

discursos. Obra do gesto analítico, o interdiscurso de uma FD resulta como esse 

espaço intersticial sem existência empírica, mas recuperável no e pelo concerto dos 

elementos convocados pela análise. 

2.2.4Do sujeito da ideologia ao ler – a leitura sintomal 

Como estertor da seção a que nos dedicamos ao sujeito da ideologia e 

aproximação à próxima, na qual trataremos do sujeito do inconsciente, melhor 

convém aproximarmos o que foi discutido ao modo de ler com que Althusser tanto 

revisitou o legado marxiano quanto se aproximou à psicanálise. Sua leitura 

“sintomal” importa-nos tanto pelo que ousou valer-se de Freud nos círculos 

materialistas (onde a psicanálise era visto como, digamos, um diversionismo 

pequeno-burguês) quanto pelo a que apontou, capital ao que o discípulo Pêcheux 

desenvolveria depois. 

Embora seja considerado o „criador‟ da leitura sintomal, Althusser a atribui a 

Marx (não como gesto designativo, senão como prática de leitura) na clássica 

análise que o pensador alemão empreendeu da obra do economista Smith:  
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Trata-se de uma leitura dúplice [...] Numa primeira leitura, Marx lê o discurso 
de seu predecessor (Smith, por exemplo) através de seu próprio discurso 
[...] é apenas um resumo das concordâncias e das discordâncias, o balanço 
daquilo que Smith descobriu e daquilo em que ele falhou. [...] Quanto às 
faltas em si, essa leitura não nos dá a sua razão, dado que sua verificação 
as anula: a continuidade do discurso de Marx é que mostra no discurso de 
Smith invisíveis (para Smith) lacunas, sob a continuidade aparente do 
discurso. [...] Entretanto, existe em Marx uma segunda leitura e totalmente 
diversa, sem paralelo com essa primeira. Esta, que só se sustenta com a 
dupla e conjunta verificação das presenças e das ausências, das vistas e 
dos equívocos, torna-se culpada de um equívoco singular: ela não vê que a 
existência combinada das visões e dos equívocos num autor suscita um 
problema: o de sua combinação. Ela não enxerga esse problema, pre-
cisamente porque esse problema só é visível enquanto invisível [...] uma 
relação que define a necessidade do campo obscuro do invisível, como um 
efeito necessário da estrutura do campo visível (ALTHUSSER, 1979, pp. 17-
18). 

A tensão vista por Althusser na leitura de Marx confronta não apenas duas 

leituras feitas pelo pensador e combinadas para apontar os limites da obra 

smithiana. A leitura sintomal confronta o dito ao não dito, o explicitado aos implícitos, 

o dizer ao silenciar e, especialmente caro a nós aqui neste trabalho, o ver ao não 

ver. No entanto, para bem além do nível do senso comum, o que se ressalta não é a 

relação de oposição pura e simplesmente, mas a interconstitutividade estrutural 

entre ambas.  

Sem querer fazer trocadilho nem com a obra máxima de Marx nem com a 

talvez mais ilustre de suas revisões, a interconstitutividade entre o ver e o não ver é 

capital à nossa tese. Isso porque é a consagração, no método, à leitura do que é 

não é dito/visto a partir da condição de sua imprescindibilidade, para bem além da 

simples implicabilidade, pois a 

partir dessa restauração de um enunciado portador de vazios, e da 
formulação de sua questão a partir da resposta, é possível trazer a lume as 
razões que explicam a cegueira da economia clássica sobre o que ela, 
entretanto, vê, portanto do seu não-ver interior ao seu ver. Em outros 
termos, virá à superfície que o mecanismo pelo qual Marx vê o que a 
economia clássica não vê é idêntico também, em princípio pelo menos, ao 
mecanismo pelo qual estamos prestes a refletir essa operação da visão de 
um não-visto do visto, ao ler um texto de Marx que é em si uma leitura do 
texto da economia política(ALTHUSSER, 1979, p. 22, grifo nosso). 

Nesse seu excerto “seu não ver interior ao seu ver” ou ainda alhures em seu 

“às condições de possibilidade do visível e do invisível” (p.25) –, podemos, com 

alguma sorte na reconstituição da cronologia do pensamento pêcheuxtiano, 
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perceber a gênese tanto das condições de produção quanto da impossibilidade de 

dizer/ver tudo (que em muito dialoga com o front lacaniano, no qual Pêcheux 

também arregimentou) e, consequentemente, do produzir sentido como tomar 

posição a partir da (de)negação da própria tomada de posição. Não à toa Pêcheux 

trouxe à sua obra máxima Semântica e Discurso este exato trecho da obra máxima 

de seu mestre: 

[...] depois de Freud é que começamos a suspeitar do que quer dizer o 
escutar, e, portanto, o falar (e o calar); e que o “quer-dizer” do falar e do 
escutar revela, sob a inocência do falar e do escutar, a profundidade de 
uma fala inteiramente diversa, a fala do inconsciente (ALTHUSSER, 1979, 
p. 14). 

Se há na inocência do falar – que bem poderíamos entender aqui como as 

insuspeitas motivações e significações que o falar de um sujeito têm para ele 

mesmo –, a profundidade da fala do inconsciente para o sujeito visto pela 

psicanálise, Althusser via Marx (ou Marx via Althusser?) mostrou-nos que, na fala 

inocente do sujeito histórico-ideológico, sempre-já interpelado, reverbera a 

ancestralidade e a profundidade da fala do próprio motor da História: a luta de 

classes. Pêcheux viria a seguir capitanear o grupo de pesquisadores responsável 

por dar um cariz metodológico linguístico a essa percursão, repercutindo até hoje 

nos estudos sobre os sentidos. 

2.3 O SUJEITO DO INCONSCIENTE 

Meu dizer que o inconsciente é estruturado como uma 
linguagem  
não é do campo da linguística.  
(Jacques Lacan) 

Se o projeto político da Análise de Discurso pêcheuxtiana encontrava 

fundação naquilo que Orlandi (1999) chamaria entre-meios, mais precisamente a 

rede interconstitutiva entre a Linguística, o Materialismo Histórico e uma Teoria do 

Discurso –, o próprio pensador francês vai convocar a visada psicanalítica para 

perpassar o corpo teórico que então se constituía. 
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Nesse esteio, cumpre importante papel o aporte da teoria freudiana, conforme 

foi encorpada, deslocada, ressignificada por Lacan, especialmente no que tange às 

noções de Inconsciente e de registros do sujeito, a saber o Real, o Simbólico e o 

Imaginário, assim como a uma concepção de sujeito que tanto imponha limites ao 

sujeito materialista da História (inoculando-o daquilo que falha) quanto fuja ao 

Humanismo epocal.  

Para tanto, cabe uma última consideração à guisa de preâmbulo. Assim como 

Lacan afirmara que seu axioma de que o inconsciente se estrutura como uma 

linguagem não seria uma linguagem e tal como pensamos haver feito em O sujeito 

da Ideologia, os conceitos trazidos dos entre-meios que aqui aportam encontram-se 

inevitavelmente alterados em relação à configuração original.  

O sucesso ou insucesso dessa empresa passa menos por uma nossa boa ou 

má leitura em outras áreas (embora importante), e mais pela nossa habilidade de 

fazer configurações de saída dos conceitos e noções. Isso porque são deslocados, 

recortados e apropriados, segundo o que pensamos atender aos princípios da 

Análise de Discurso.  Nosso objeto não passa por discutir tais conceitos nas suas 

áreas originais – empresa para a qual decididamente não teríamos estofo teórico –, 

senão por fazer funcionarem no dispositivo que defendemos. 

2.3.1 Sujeito a partir da psicanálise – primeiras aproximações 

"Existo porque deliro y deliro porque existo"(Salvador 
Dalí) 

No caráter triádico, à guisa de um nó subjetivo, que viremos a propor neste 

trabalho para o sujeito, o Inconsciente interroga a História ou Ideologia pelo que ela 

não tem de singular ou individual, embora a ela esteja inter-relacionado a partir do 

conceito lacaniano de Outro relacionado à função da fala. O Outro corresponderia a 

um campo no qual se dá a emergência do sujeito qua uma relação de 

especularidade, conforme podemos perceber no seguinte grafo: 
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Figura 6: Grafo da relação especular 

SegundoPêcheux –em nítido diálogo com essa teorização lacaniana da 

constituição do sujeito, via Inconsciente, pelo Outro –, é “a marca do inconsciente 

como „discurso do Outro‟ [...]que faz com que todo sujeito 'funcione', isto é, tome 

posição, 'em total consciência e em total liberdade', tome iniciativas pelas quais se 

torna „responsável‟ como autor de seus atos" (1995, p. 171, grifos do autor). Nesse 

horizonte de irrupção de um sujeito histórico bastante próxima a uma visada 

psicanalítica, a relação especular ontologizadora “resulta de um retorno do „Sujeito‟ 

no sujeito”, similar à identificação do sujeito consigo mesmo, com seus outros (seus 

“semelhantes” projetados a partir de um eu) e com o próprio Sujeito.  

É por ser realizada via Inconsciente que essa projeção do Outro (A) no sujeito 

se dá sob a égide do esquecimento, da qual resulta toda tomada de posição um 

"efeito da 'exterioridade' do real ideológico-discursivo" e não como ato original ou 

criado no “sujeito falante” (p. 172, grifos do autor). E é a partir do sujeito (e não do 

eu) que se dá a projeção do outro, visto que esse processo não é nem acessível a 

essa narrativa do sujeito a si mesmo (que é o eu) nem realizado no âmbito do 

indivíduo (mas sim no âmbito do sujeito que nele se realiza). 

Em linha relativamente contígua, Žižek fornece-nos uma explicação adicional 

de por que tais projeções se dão em âmbito diverso ao do eu. O inconsciente seria, 

para o pensador esloveno, a instância dos unknown knows, os conhecidos 

desconhecidos (na tradução oficial brasileira); isto é, os conhecimentos (ou, talvez 

mais apropriado para o que aqui discutimos, os saberes/representações) que temos 

e que mobilizamos sem nos darmos conta. 
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“There are known knowns. These are things we know that we know. There 
are known unknowns. That is to say, thereare things that we know we don‟t 
know. But there are also unknown unknowns. There are things we don‟t 
know we don‟t know.'‟ What he forgot to add was the crucial fourth term: the 
„„unknown knowns‟‟, things we don‟t know that we know – which is precisely 
the Freudian unconscious, the „„knowledge which doesn‟tknow itself” 

42
. 

(ŽIŽEK, 2006) 

Aqui, Žižek, ao comentar as palavras do secretário de defesa dos EUA, à 

época da Guerra do Iraque (e em justificativa à nova invasão),Donald Rumsfeld, o 

filósofo acresce uma quarta categoria às elencadas pelo secretário americano, 

relacionando-a ao inconsciente. Presidiria essa instância (ou, mais precisamente, 

atravessaria) tudo aquilo que mobilizamos para tomar decisões, produzir sentidos, 

sem que, no entanto, interviesse como conhecimento explícito ou consciente.  As 

imagens que temos de nós mesmos e do outro (e, por extensão, as imagens dos 

lugares sociais, discursivos) parecem mobilizar, parecem ser mobilizadas por esse 

nós-mais-que-nós-mesmos, que admitido resta divorciado da concepção de um 

sujeito intencional, consciente e autocentrado. 

Durante o trajeto teórico da AD, foi notória a paulatina, mas progressiva, 

sensibilidade do projeto pêcheuxtiano às contribuições da psicanálise. No inverno 

político francês, quando o filósofo afastava-se do Partido Comunista, os estudos de 

Lacan aguçavam-lhe uma nova visada política e teórica (BECK; SCHERER, 2008). 

Para os autores: 

Pode-se ponderar que não é apenas pela crítica da pedagogia da ruptura e 
pelo questionamento da concepção de exterioridade radical da teoria que 
Pêcheux distancia-se da prática política do partido comunista. É pela sua 
aproximação ao sujeito cindido da psicanálise, sujeito do inconsciente que 
não se deixa assujeitar inteiramente pela Ideologia. A partir do anexo, 
Pêcheux embasa seu conceito de resistência na psicanálise de Lacan. Esse 
sujeito se mostra avesso a qualquer disciplinamento pedagógico rígido que 
aspire à formação de revolucionários profissionais incapazes de cometer 
erros ou equívocos. (p.179) 

                                                           
42

 Há conhecidos conhecidos. Esses são coisas que nós sabemos que sabemos. Há desconhecidos 
conhecidos. Isto é, há coisas que nós sabemos que não conhecemos. Mas há também 
desconhecidos desconhecidos. Há coisas que nós não sabemos que não sabemos. O que ele se 
esqueceu de dizer foi o quarto termo crucial: os “desconhecidos conhecidos”, coisas que nós não 
sabemos que sabemos – o que é precisamente o inconsciente freudiano, “o conhecimento que não 
conhece a si mesmo”.  
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Se o precursor da AD aproximou-se dos conceitos psicanalíticos em dado 

momento, não é correto pensar que o germe dessa aproximação não se tenha feito 

presente já em Althusser. Embora tenha constituído o solo teórico para o advento da 

AD com visada ideológica, a Althusser não era insólita a aproximação com a 

psicanálise, muito menos a consideração do inconsciente, como o demonstra essa 

passagem: 

Depois de Freud é que começamos a suspeitar do que quer dizer o escutar 
e, portanto, o falar (e o calar); e que o “querer dizer” do falar e do escutar 
revela, sobre a inocência do falar e do escutar, a profundidade de uma fala 
inteiramente diversa, a fala do inconsciente (ALTHUSSER, 1979, p. 14). 

Na Análise de Discurso que hoje praticamos, temos a consideração da dupla 

estrutura ideologia-inconsciente funcionando no sujeito, não por acaso. Se Marx, via 

Althusser, contribui com o primeiro conceito, é a Freud, via Lacan, que devemos o 

segundo; ambas as teorias concorrendo para o suporte teórico do um novo conceito 

de sujeito nos estudos linguísticos da época. A conjunção dessas duas forças 

teóricas de grande magnitude derrocou o sujeito cartesiano indivisível e 

autocentrado, o sujeito idealista origem e dono de si, o sujeito positivista mensurável 

e previsível, o sujeito moderno “racional”.  

Tal empresa teórica sobre a qual se fundou a AD instituiu um duplo baque, 

porque de um lado questionou os conceitos de “(livre) arbítrio” e “consciência” e, por 

outro, buscou outros constructos conceituais, seja no materialismo – convocado a 

explicar a dominação do homem por outro homemcom a noção de “ideologia” –, seja 

na psicanálise – que instituiu outra “ferida narcísica” à medida que deslocava do 

“sujeito consciente” para “o inconsciente do sujeito” o objeto teórico. No caso 

particular da psicanálise, o conceito de inconsciente – se propiciava uma base 

teórica para explicar os lapsos/atos falhos, as pulsões, os complexos, o instinto, o 

desejo – instituía justamente a falta.  

Em outros termos, às “evidências” empíricas do idealismo, a AD contrapôs 

conceitos alusivos a forças materiais que, malgrado determinem o sujeito, o fazem à 

sua revelia, sob a condição de invisibilidade e intangibilidade. Não é de estranhar 

que até hoje tais direções teóricas firam as necessidades pragmáticas de um mundo 

“semanticamente normal” que o sujeito empírico tem e tão pouco apelo ofereçam 

àqueles que “dizem/veem” o que pensam dizer/ver e que “sabem o que sabem”. 
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Nada mais perturbador do que uma teoria que questione os indivíduos empíricos 

garantidores de si mesmos. 

O funcionamento psíquico humano divide-se, para Freud, em três 

“instâncias”: o ego, que seria o princípio organizador do que entendemos por 

“consciência”; o superego, organizador das interdições ou das proibições morais; e 

o id, que reúne os impulsos libidinais. Se podemos relacionar o ego ao sistema 

consciente, devemos considerar o inconsciente como aquilo que responde ao 

“princípio do prazer”, o resto onde se encontram guardados, mas produzindo seus 

efeitos no duplo sistema consciente, os restos não simbolizados pelo sujeito. 

A partir das tópicas freudianas, Lacan desenvolve o seu sistema de registros, 

também recorrendo a uma tríade: Simbólico/Real/Imaginário (SRI), cuja ordem foi 

posteriormente alterada para Real/Simbólico/Imaginário (RSI), prenunciando uma 

guinada rumo a uma maior importância do Real na constituição do sujeito, que, além 

de ser constituído na linguagem e efeito dela, por ela (Simbólico) tenta aceder aos 

outros registros. Ornellas diferencia os elementos dessa tríade nos seguintes 

termos:  

O real é o elo que não se pode simbolizar, porque escapa [ao passo que o] 
simbólico é o registro da fala, é o que se pode ser nomeado, mesmo que 
não possa dizer tudo. Enquanto isso, o imaginario é especular, é 
fantasmático, tem a ver com a imagem. (2008, p.82) 

No entanto, a inter-relação que Lacan faz dos três registros ganha a forma de 

um nó borromeano (figura 1) – em cujo centro reside justamente uma falta –, o que 

implica a impossibilidade de se considerar um dos elos à parte dos demais.  

 

Figura 7: Nó borromeano, de Lacan
43 
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Disponível em: <http://lacan.orgfree.com/lacan/noborromeano.jpg> Acesso em: 13 jan. 2012. 
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Para sustentar essa perspectiva sobre o sujeito, Lacan postula a estruturação 

do inconsciente como linguagem, cuja gramática o psicanalista deve saber ler. 

Assim sendo, é o significante, e não o significado, que é elencado o meio de aceder 

ao sujeito; mais precisamente: a relação mantida, no discurso, por um significante 

com outro (representando aquele o sujeito para este).  

Esse processo de significação, em virtude da preponderância do significante 

em relação ao significado, pode ser considerado mais aberto, até porque é nessa 

relação (e não previamente) que uma palavra é dotada de sentido, podendo 

significar de modo diverso consoante a cadeia significante a que se relacione.   O 

próprio sujeito é visto como um acontecimento simbólico, um efeito de linguagem, 

inscrito na ordem significante, um efeito do Outro, que Lacan (ŽIŽEK, 2010) 

distingue do outro: enquanto o primeiro é o lugar da letra, da palavra, indicando o 

que deseja o inconsciente, o segundo é ou o semelhante ou o objeto a partir do qual 

o sujeito experimenta a dimensão de sua alteridade.  

Sendo constituído na relação com a alteridade, o sujeito tem a clivagem e a 

heterogeneidade em sua estrutura psíquica. O espaço entre a ilusão autorreferencial 

e a identificação com o significante é um espaço virtualmente ocupado por um objeto 

perdido e indefinível do desejo, constituindo o sujeito no espaço dessa falta e dessa 

incompletude. 

Esse objeto do desejo é, dessarte, da ordem do sujeito, que, inscrito na 

ordem do simbólico, submete-se ao significante, que o representando ou 

representando X para outro significante, institui a falta de X e com ela o desejo (de 

X). E porque deseja, o sujeito constitui-se na consistência radical da falta (a 

fragmentação) e na sua transitividade (a alteridade). 

Concebendo o objeto desse desejo como uma estrutura dupla, Žižek aponta o 

que distingue uma da outra: 

Temos de distinguir aqui entre o objeto a como a causa de desejo e o objeto 
de desejo [grifos nossos]: enquanto [sic] o objeto de desejo é simplesmente 
o objeto desejado, a causa de desejo é o traço em razão do qual desejamos 
o objeto, algum detalhe ou tique de que em geral somos inconscientes, e 
que por vezes até percebemos incorretamente como um obstáculo apesar 
do qual desejamos o objeto (ŽIŽEK, 2010, p. 84-85). 
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A partir de Žižek (2010), interpretamos que o objeto a do desejo, condição 

última do Real do inconsciente, projeta-se na efemeridade do objeto de desejo e 

inscreve o sujeito nessa busca que, por melancólica, retroalimentará o resto. De 

todo modo, o desejo de um sujeito é sempre desejo do Outro, e o sujeito apenas 

pode ter ciência do seu desejo através do que o Outro/outro lhe revela, constituindo 

o sujeito como sujeito de linguagem. 

Nessa linha de raciocínio, Lacan não atribui apenas ao sujeito a condição de 

“efeito de linguagem”, mas também o que conhecemos por “realidade”, que para ele 

funciona de forma semelhante à da ficção. Aliás, Lacan postula que a própria 

condição de existência do sujeito seja uma ficção, visto que presa às tramas do 

significante, da dimensão simbólica. O eu é uma ficção.  

Assim como temos a ilusão de sermos “quem somos” – ilusão subjetiva –, 

temos a ilusão de que a representação que fazemos do que vivemos é a “realidade” 

de per si. Para Orlandi (1998), a realidade existe ao sujeito como “um sistema de 

evidências e de significações experimentadas”. Ainda para a autora, é o “jogo” entre 

como os discursos são constituídos e como são formulados (textualizados) que 

justamente produz esse efeito de exterioridade, esse “sentido-lá”. No entender da 

autora, 

esse jogo torna possível a relação entre o real e a realidade, sendo o real 
função das determinações históricas das condições materiais do discurso e 
a realidade a relação imaginária dos sujeitos com essas determinações tal 
como elas se apresentam no discurso, em um processo de significação 
pelos dois esquecimentos: o que produz no sujeito a impressão de estar na 
origem do sentido e o que produz a impressão da realidade do pensamento 
(coincidência entre pensamento/ linguagem/ mundo).(p.73) 

Sendo a posição-sujeito que (re)produz a realidade (ou, mais precisamente, o 

efeito de), correlata está a impressão do sujeito de realidade do pensamento – 

justamente porque efeito de exterioridade –, à que Orlandi (1999) chama de ilusão 

referencial. Segundo a autora, tal “impressão” 

nos faz acreditar que há uma relação direta entre o pensamento, a 
linguagem e o mundo, de tal modo que pensamos que o que dizemos só 
pode ser dito com aquelas palavras e não outras, que só pode ser assim. 
Ela estabelece uma relação natural entre palavra e coisa.  (p.35) 
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Žižek (2002), aludindo ao investimento que os sujeitos fazem nessa 

construção, aponta que o que tomamos por 

“realidade social” é, em última instância, um constructo ético, sustenta-se 
num certo como se (agimos como se acreditássemos na onipotência da 
burocracia, como se o Presidente encarnasse a Vontade do Povo, como se 
o Partido expressasse o interesse objetivo da classe trabalhadora, etc.). (p. 
318, grifo nosso) 

Essa ilusão faz com que pensemos que nos referimos à coisa em si, quando 

na verdade construímos uma relação mediada pela linguagem com o mundo. 

Orlandi (1999) afirma não ser escopo do discurso construir a representação de uma 

realidade, todavia é o discurso que garante, pelo funcionamento ideológico dos 

sentidos, a (re)produção/transformação de uma certa representação. O que 

chamamos de evidência – do sentido, da “coisa em si” ou do sujeito – deriva disso.  

A partir de Žižek (2010), interpretamos que, para Lacan, a “realidade” surge 

na confluência do Simbólico com o Imaginário, como uma construção fantasística a 

partir da qual o sujeito se depara com o Real impensável, inominável, 

irrepresentável, ou seja fora da possibilidade de simbolização. A condição do Real é 

a dessa impossibilidade em uma relação (sexual), ao passo que a condição da 

realidade é a de uma projeção – a fantasia dessa relação (sexual) –, que o Real-iza 

a partir de um recorte, superpondo-o ao Real a partir de um dado ponto imprevisto 

de tangibilidade. 

O Real é non-sens porque precisamente é todo o sentido, sendo assim 

precede e não se oferece ao gesto de interpretação que o filiaria, inscrevendo-o em 

um corpo de sentidos (no Imaginário, cadeia significante na qual o sentido in-siste) 

ou na contradição/heterogeneidade radical do sentido (no Simbólico). Em 

psicanálise, o real é o trauma, o inassimilável pelo aparelho psíquico e, dessarte, 

condenado à repetição: porque o Simbólico não consegue submetê-lo à metáfora e 

assim deslocá-lo e porque o Imaginário não consegue produzir-lhe interpretação e 

assim fixá-lo.  

Retornando à questão do real, conceito trazido por Lacan e citado no excerto 

último de Orlandi (1998) – e sobre o qual Pêcheux (1995) afirma que está situado 

em um ponto de impossibilidade (apenas nos “deparamos” com ele) –, temos que 

ele dá conta do intangível, do que resiste à simbolização. Não obstante o seu difícil 
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tratamento analítico, o real, no entender de Grigoletto, guia a atenção do analista 

para o furo na estrutura, para o não sentido na língua e para a contradição 

constitutiva da história. Esses “lugares de encontro com o real”, por sua vez,  

quebram a ilusão de unidade, comunicação transparente e sentido 
ininterrupto. Como procurar compreender, na análise, os efeitos desse 
encontro com o real? Como atentar para o real – da língua, da história, do 
discurso –, é uma das perguntas que Pêcheux se faz [...] (2009) 

Como vemos, nas palavras da autora, há um real da língua, um da história, 

um do discurso. O princípio do real configura um resto, “previsto” no sistema mas 

que guarda o inassistematizável. O real da língua, por sua vez, guarda o fora do 

sistema, aquilo que pertence à ordem, não à organização da língua. Orlandi afirma 

que esse real da língua 

não é costurado nas suas margens como uma língua lógica: ele é cortado 
por falhas, atestadas pela existência do lapso, do Witz e das séries 
associativas que o desestratificam sem apagá-lo. O não idêntico que aí se 
manifesta pressupõe a lalíngua, enquanto lugar em que se realiza o retorno 
do idêntico sob outras formas; a repetição do significante na lalíngua não 
coincide com o espaço do repetível e que é próprio à língua, mas ela o 
fundamenta e, com ele, o equívoco que afeta esse espaço [Esse equívoco 
produz o fenômeno de] que, em toda língua, um segmento possa ser ao 
mesmo tempo ele mesmo e um outro, através da homofonia, da 
homossemia, da metáfora, dos deslizamentos do lapso e do jogo de 
palavras, e do bom relacionamento entre os efeitos discursivos (1999, p. 
55). 

É a essa ordem ou lalíngua que está relacionado o registro do simbólico, que, 

embora tenha materialidades (verbal e não verbal, e.g.), alude a “símbolos muito 

especificamente organizados na linguagem, que, por conseguinte, funcionam a partir 

desse equivalente do significante e do significado: a estrutura mesma da linguagem” 

e que antecedem o sentido “desdobrando como que adiante dele sua dimensão” 

(LACAN, 2012). Por sua vez, o real do sujeito, para Ferreira, aludiria ao inconsciente 

ou àquilo que radicalmente constitui o sujeito. Dessarte, o 
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que o move seria o desejo, a busca da completude, a tentativa incessante 
de fechar os furos em nossa estrutura psíquica. Esse inconsciente é o 
mesmo que aparece na língua quando nela tropeçamos, ao cometermos 
lapsos, atos falhos ou produzirmos chistes. O inconsciente, como diz Lacan, 
está constituído pela linguagem. (2003) 

Porque não é instância criadora da linguagem – é antes um efeito, o que lhe 

implica submeter-se à convocação para (re)conhecer-se na cadeia significante – o 

sujeito é um “acontecimento simbólico”. Disso decorre que sua clivagem se 

manifesta no simbólico qua um alijamento (a cadeia remete a si mesma antes de 

estender ao sujeito a tessitura material dos sentidos) e quaum descentramento, 

efeito de um gesto de interpretação (ele é falado antes de falar). 

O Imaginário, por sua vez, estrutura a ilusão narcísica subjetiva e as 

projeções fantasísticas, gerando e gerindo um “teatro da consciência” que, pela 

imposição/dissimulação (PÊCHEUX, 1995), produz e evidencia/oblitera 

(auto)representações. No entanto, a falta instituída pelo inconsciente, a metáfora 

constitutiva da língua e a falha do funcionamento ideológico dos sentidos propiciam 

o “encontro com o Real” na materialidade do equívoco, no echapée da emergência 

do desejo.  

Para tratar o que entendemos aqui por “imaginário”, recorreremos às palavras 

de Orlandi: 

Acabamos de dizer que não existe relação direta entre a linguagem e o 
mundo. A relação não é direta, mas funciona como se fosse, por causa do 
imaginário. Ou, como diz Sercovich (1977), a dimensão imaginária de um 
discurso é sua capacidade para a remissão de forma direta à realidade.  Daí 
seu efeito de evidência, a sua ilusão referencial. Por outro lado, a 
transformação do signo em imagem resultajustamente da perda do seu 
significado, do seu apagamento enquanto unidade cultural ou histórica que 
produz sua “transparência”. Dito de outra forma, se se tira a história, a 
palavra vira imagem pura. Essa relação com a história mostra a eficácia do 
imaginário, capaz de determinar transformações nas relações sociais e de 
constituir práticas (1994, p.57).  

Embora concordemos com Orlandi sobre haver uma dimensão imaginária no 

discurso, é mister que procedamos a um ajuste pontual. Entendemos o imaginário 

aqui como o sítio – “pré-discursivo”, para usar um termo de Pêcheux, (1995) – onde 

se produzem representações, que, mesmo que não sejam discursivizadas, afetam 

materialmente as condições de existência e práticas sociais dos indivíduos.  
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Essas representações, quando abandonam as antessalas do discurso e 

nesse se materializam, ingressam na ordem simbólica – sob a tomada de um sujeito, 

que a partir de dada posição a formula (verbal, visual ou verbo-visualmente) – e 

funcionam ora não apenas afetando as condições de existência, mas também 

produzindo sentidos. Tais sentidos são autossustentados nos efeitos de evidência 

que decorrem deles mesmos em um trabalho de leitura que mobiliza uma dada 

memória, produzindo um dado recorte que sustentará um dado gesto de 

interpretação.  

Esses sentidos afetam e determinam as relações e práticas sociais, os 

processos e as práticas discursivas, gerando a retroalimentação do Imaginário. O 

Imaginário, acedido pelo gesto materializador do sujeito, suporta a produção de 

formações imaginárias, que funcionam sob a condição dupla da ilusão – subjetiva, a 

partir de fórmulas como: eu sou x, tu és y; e referencial: o objeto a é b, o nome x 

conceitua y, n é a causa de z – e do esquecimento.  

A fim de uma estabilidade referencial, de um “mundo semanticamente normal” 

(PÊCHEUX,1995) e como condição da tomada da palavra (ou da imagem), 

esquecemos – ou “precisamos” esquecer – que o que pensamos ser X ou o que 

pensamos que X seja é tão somente uma projeção fantasística44,  uma leitura do que 

somos/seja. Esse recorte do Imaginário funciona na ordem simbólico-discursiva, sob 

determinados efeitos, mormente os de realidade, evidência, literalidade, unidade, 

não contradição e completude45. 

Seguindo o raciocínio de que não temos acesso ao Real (o que temos é um, 

como diz Orlandi, 1999, efeito de “realidade” construído na/pela linguagem), 

aventuramo-nos a asseverar o que segue. Se em determinado momento se 

formou/construiu o imaginário do brasileiro como “cordial”, “preguiçoso” e “alegre”, 

vários textos foram produzidos atestando essa construção discursiva, gerando-lhe 

efeitos de evidência (à semelhança de crer em X para depois buscar razões para 

crer)46, de completude (estratégia que consiste em simular ser o discurso X todo o 

conjunto de possibilidades de dizer sobre Y) e, quiçá, de unidade/repetição 

(estratégia que consiste em simular a unanimidade nos discursos sobre as 

                                                           
44

Que corresponde ou não, parcial ou totalmente, ao que consensualmente se pensa que somos/seja. 
45

 Aqui, efeitos de sentido produzidos pelo efeito-texto. Em outras plagas teóricas, encontram-se 
também reunidos; desta feita, sob o nome de “critérios de textualidade”. 
46

 Fórmula material postulada à semelhança da alegoria usada por Žižek (2010) de um indivíduo que 
cumpre o ritual religioso como condição para depois, automaticamente, passar a crer em Deus. 
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representações de X). O fato de existir um contraponto – textos originados em 

lugares discursivos diferentes que lhe proponham o confronto – que não o derroque 

parece-nos afirmar que há,subjacente à construção e reprodução do imaginário, 

uma injunção à determinada leitura. 

Lacan ressignificou ainda, na teoria psicanalítica, os conceitos de 

condensação e deslocamento de Freud, respectivamente como metáfora e 

metonímia. Em Lacan, traduzido por Pêcheux (1995), temos as construções: “uma 

palavra por outra, essa é a fórmula da metáfora” e “a metáfora se localiza no ponto 

preciso em que o sentido se produz no non-sens” (p.262). Por sua vez, incorporando 

o primeiro conceito à teoria discursiva, Pêcheux desenvolve-o destarte: 

o sentido é sempre uma palavra, uma expressão ou uma proposição por 
uma outra palavra, uma outra expressão ou proposição; e esse 
relacionamento, essa superposição, essa transferência (meta-phora) (...) 
passam a se confrontar (1995, p. 263). 

Ao afirmar que “esse relacionamento, essa superposição e essa 

transferência” tecem relações entre si, produzindo “confronto”, Pêcheux relaciona o 

sentido à metáfora, alçando-a a uma condição capital dentro da teoria. O confronto 

surge da incisão do novo no mesmo, cujo efeito é o de uma “agitação na rede 

sentidos”. Pêcheux, no entanto, reserva um lugar ainda mais especial a ela na 

teoria: 

De fato, o sentido existe exclusivamente nas relações de metáfora 
(realizadas em efeitos de substituição, paráfrases, formações de 
sinônimos), das quais certa formação discursiva vem a ser historicamente o 
lugar mais ou menos provisório: as palavras, expressões e proposições 
recebem seus sentidos da formação discursiva à qual pertencem. (1995, p. 
263, grifo nosso)  

O advérbio “exclusivamente” dá conta da importância da metáfora como 

constitutiva única do sentido, uma vez que, se os sentidos são semoventes, o sítio 

em que se o registra e o mecanismo que rege tal processo viram peças 

fundamentais ao dispositivo analítico. A metáfora é determinada pelo interdiscurso, 

“isto é, por uma região do interdiscurso” – que nunca age de forma global, 

obedecendo uma “lei de não conexidade” –, e é justamente esse caráter local e 
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determinado do que cai no inconsciente, enquanto lugar do Outro, que possibilita o 

advento da metáfora, uma vez que, se operasse com o todo, a metáfora não teria 

elemento de “troca”. Em reciprocidade, é o funcionamento metafórico da língua a 

condição desse deslizamento de sentidos. 

À noção de signo linguístico de Saussure (apresentado em seu Curso de 

Linguística Geral) – que previa, no numerador da notação, o significado e, no 

denominador, o significante –, Lacan operará uma inversão (DOR, 2000). No 

entanto, Lacan introduziria ainda uma modificação conceitual importante: 

ya no se trata de adherir a la idea de un "corte" que uniría el significante al 
significado al mismo tiempo que los determina a ambos, sino de introducir 
esa delimitación con respecto a un concepto original que él llama puntada: 
La experiencia psicoanalítica que nos muestra que la relación entre el 
significante, y el significado es, como lo dice Lacan, "siempre fluida y a 
punto de deshacerse" genera directamente esa innovación. Además, el 
fundamento mismo de la experiencia psicótica, donde aparentemente falta 
ese tipo de anudamiento, consolida la delimitación lacaniana a través de la 
puntada

47
. (p.56-57) 

O ponto de basta, ou “puntada”, sem o qual a significação deslizaria 

indefinidamente, justamente demarca o limite dessa movimentação, possibilitando 

que um elemento da cadeia significante se associe a outro, produzindo um efeito de 

sentido da sequência. Tal ponto pode ser representado a partir do seguinte grafo 

lacaniano: 

                                                           
47

 Já não se trata de aderir à idéia de um “corte” que uniria o significante ao significado ao mesmo 
tempo em que determina ambos, mas sim de apresentar essa delimitação com respeito a um conceito 
original que ele [Lacan] chama ponto de basta: a experiência psicanalítica que nos mostra que a 
relação entre o significante e o significado é, como diz Lacan, “sempre fluida e a ponto de desfazer-
se” e gera diretamente essa inovação. Ademais, o fundamento da experiência psicótica, onde 
aparentemente falta esse nó, consolida a delimitação lacaniana através do ponto de basta.[tradução 
livre] 
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Figura 8: Grafo lacaniano
48 

O vetor que interliga ∆ (o sujeito míticoinacessível em sua anterioridade à 

cena) ao sujeito barrado (o sujeito inscrito na ordem da linguagem sob o signo da 

perda) engancha na cadeia significante (que lhe é anterior, porque a linguagem 

preexiste à tomada da palavra pelo sujeito) em dois pontos, todavia convém que 

notemos o sentido contrário do vetor em relação ao da cadeia. O ponto de basta 

detém o deslizamento significativo a posteriori; isso porque durante a tomada da 

palavra é a partir do elemento à direita (ou do último elemento da sequência) que se 

fixa o sentido (DOR, 2000).  

Conforme afirmamos em trabalho anterior (2012), em virtude do cariz linear 

do enunciado verbal, o trabalho discursivo de leitura precisa retroceder no fio para, a 

partir do elemento último à direita, produzir significação. No que tange à imagem, por 

óbvio não há um fio linear que indefectivelmente organize os elementos à leitura, 

mas não deixa de haver uma sucessão de elementos a serem vistos (nossos olhos 

veem o todo, veem uma ou outra parte, voltam ao todo etc.).  

Se cabe o marginal desenvolvimento, outras teorias de interpretação inclusive 

partem do pressuposto de que mesmo esse olhar segue uma dada direção prevista 

à imagem (a Gramática Visual, de Kress, prevê o movimento de cima para baixo e 

da esquerda para a direita). Tal perspectiva parece-nos não um atributo da imagem 

em si, mas da forma histórica que se realiza no sujeito que a vê.  

                                                           
48

 (DOR, 2000). 
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Tornando ao movimento dos sentidos, cabe uma importante discriminação 

para os fins analíticos, a que nos dedicaremos mais tarde. Enquanto os sentidos se 

movem retroativamente, a significação move-se à frente, pois, a partir do ponto de 

basta, refaz o percurso das pistas linguísticas e marcas enunciativas no fio do 

discurso. Como em um barco a remo, em que as pás jogam a água para trás e esta 

o impulsiona à frente, os sentidos retroagem para catapultar a significação. 

Aliás, é porque são indômita e perenemente retroativos que os sentidos se 

movem. Imaginemos a hipótese contrária. Se os sentidos fossem projetivos, três 

consequências debater-se-iam contra os pilares da Análise de Discurso: partiriam de 

memórias jamais passíveis de revisão; não haveria atualização de dizeres, saberes 

(uma vez que apenas seriam possíveis outros saberes, em virtude da primeira 

consequência) e se constituiriam linearmente. 

É o movimento conjunto do sentido (para trás) com o da significação (para 

frente) que permite a estruturação do dizer em rede, uma vez que se estabelecem 

relações semânticas em quaisquer direções. Em outra seção, comentaremos acerca 

da relação intrínseca entre os sentidos se retroprojetarem e a demanda do Desejo 

no Inconsciente. 

Tornemos ao grafo lacaniano. Se o movimento revela-se o contrário no 

sentido, Lacan recorrerá às categorias de metáfora e metonímia para explicar o 

deslizamento de sentidos, nas direções paradigmática e sintagmática, a partir do 

ponto de basta. Para tanto, recorda o suposto gracejo de Freud, quando chegou aos 

Estados Unidos após ter sido convidado para falar sobre psicanálise: “eles não 

sabem que viemos trazer a peste”. 

A tomada de “peste” por “psicanálise” pode começar a ser „visualizada‟ a 

partir desta representação gráfica de Dor (2000): 
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Figura 9: Representação prévia à metáfora
49 

A representação dos dois significantes, prévios ao ato de enunciação, será 

modificada a seguir para dar conta do processo que instaurou o deslizamento do 

sentido a partir do funcionamento metafórico: 

 

Figura 10: O funcionamento metafórico
50 

A produção de um novo s1 sobre s1, processo posterior a s2, inscreve a 

sequência no ponto de basta, administrando51a interpretação a ser feita pela posição 

leitor, orientando-o quanto a como interpretar “peste”. A metáfora, que encontra 

correspondência com a metáfora da retórica, realiza um processo de condensação 

                                                           
49

 (DOR, 2000) 
50

 (DOR, 2000) 
51

 Obviamente que estamos falando aqui de uma administração pelo inconsciente. A propósito, essa 
nossa formulação é “administradamente” ambígua. 
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do sentido, uma vez que importa para um segundo significante o “conceito”, isto é, a 

memória discursiva do primeiro, submetendo-a a um novo trabalho de leitura. Lacan 

vai aduzir: 

Vê-se que a metáfora se situa no ponto preciso em que o sentido se produz 
no sem sentido, isto é,nessa passagem da qual Freud descobriu que, 
transposta ao contrário, ela dá lugar a essa palavra que, em francês, é le 
mot por excelência, a palavra que não tem aí outro patrocínio senão o 
significante do chiste, e em que se vê que é o seu próprio destino que o 
homem desafia pela derrisão do significante (1978, p.239). 

Essa ressignificação que apela à palavra por excelência parece constituir o 

chiste ao despistar um trajeto de leitura já estabilizado, aparentemente esvaziando o 

sistema semiológico de uma dada rede de sentidos para fazer intervir uma outra, de 

onde vem o sentido outro (no caso em tela, o riso). Pêcheux, malgrado não trate o 

fenômeno de visada mormente psicanalítica, aponta-nos uma uma relação 

flagrantemente estreita com os desenvolvimentos lacanianos: 

Chamaremos efeito metafórico o fenômeno semântico produzido por uma 
substituição contextual para lembrar que esse „deslizamento de sentido‟ 
entre x e y é constitutivo do „sentido‟ designado por x e y; esse efeito é 
característico dos sistemas linguísticos „naturais‟, por oposição aos códigos 
e línguas „artificiais‟, em que o sentido é fixado em relação a uma 
metalíngua natural; em outros termos, um sistema natural não comporta 
uma metalíngua a partir da qual seus termos poderiam se definir: ele é por 
si só sua metalíngua. (1997, p.96) 

Dor (2000) expõe três conclusões acerca do funcionamento metafórico. São 

elas: 

1) El proceso metafórico produce sentido en la medida en que se apoya 
en la autonomía del significante con respecto al significado. Allí 
encontramos la explicación de la siguiente fórmula de Lacan: 
"La metáfora tiene lugar precisamente allí donde el sentido se produce en el 
no sentido." 
2) La metáfora, en el principio mismo de su construcción, da testimonio 
del carácter primordial del significante dado que quien gobierna la red de los 
significados es la cadena de los significantes. 
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3) El carácter primordial del significante se ejerce no sólo con respecto 
al significado, sino también con respecto al sujeto a quien predetermina sin 
que el sujeto lo sepa.(p.59)

52
 

Dentre os processos de significação, há os que não preveem uma relação de 

condensação, mas sim de transferência de uma propriedade, uma designação ou 

uma memória de um termo a outro termo spk jem que haja substituição de um pelo 

outro. No mecanismo metonímico, ora referido, há um processo de contiguidade: há 

administração53 de uma deriva de sentido. 

Dor (2000) usa como exemplo uma expressão em voga à época: “ter um divã” 

por “fazer análise (psicanalítica)”. O seu raciocínio teórico principia pela 

representação dos dois significantes: 

 

Figura 11: Representação prévia à metonímia
54 

A essa representação, o autor adiciona a do processo metonímico: 

                                                           
52

1) O processo metafórico produz sentido à medida que se apoia na autonomia do significante com 
respeito ao significado. Aliencontramos a explicação da seguinte fórmula de Lacan: 
"A metáfora tem lugar precisamente ali onde o sentido se produz no não sentido." 
2) A metáfora, no próprio princípio de sua construção, testemunha o caráter primordial do significante, 
uma vez que quem governa a rede dos significados é a cadeia dos significantes. 
3) O caráter primordial do significante se exerce não apenas com respeito ao significado, mas 
também ao sujeito a quem predetermina sem que o próprio sujeito saiba. (p.59) 
53

 Obviamente que estamos falando aqui de uma administração pelo inconsciente. A propósito, essa 
formulação é “administradamente” ambígua (2). 
54

 (DOR, 2000) 
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Figura 12: Representação da metonímia
55 

No caso desenvolvido neste trabalho, postula-se que um processo 

metonímico X esteja de alguma forma previsto no trabalho discursivo de leitura de 

um dado significante e que o processo de gestão de sentidos (inscrito na FD ou no 

campo discursivo da sequência) possibilite a ativação dessa memória pelo trabalho 

discursivo no domínio da atualização. Um eventual confronto de posições entre os 

sujeitos que ocupam as funções locutor e interlocutor pode mobilizar, na enunciação, 

duas memórias diferentes, produzindo leituras diferentes, inscrevendo o processo 

metonímico na deriva imprevista do sentido. 

A linguagem mover-se-ia pela tensão, sem exclusão, entre os dois processos: 

o metafórico, sítio das operações de condensação e substituição, e o metonímico, 

sítio das relações de contiguidade. De acordo com Vinhas (2009), temos que, na 

acepção psicanalítica lacaniana,  

esses dois conceitos são basilares, pois Lacan se alicerçou neles para que 
engendrassem o dinamismo do inconsciente. [...] A metáfora foi 
representada pela condensação, pois trata da substituição de um termo por 
outro, ao passo que a metonímia teve equivalência com o deslocamento, 
por tratar-se da combinação de um elemento com outro (p. 59) 

Sesão próprios da língua o funcionamento metafórico e o decorrente 

deslizamento de sentidos, a seguir discutiremos como o processo discursivo 

                                                           
55

 (DOR, 2000) 
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(constituição, formulação e circulação de um discurso) os rege na incisão do 

acontecimento na estrutura. 

Convém reafirmar a importância dessa visada psicanalítica sobre o sujeito e o 

sentido. Tomá-los sob a condição de contraditórios e dispersos, cindidos e 

atravessados pelo inconsciente, é repará-los de uma posição teórica discursiva, que, 

para Coracini, “encontra na psicanálise seu ponto de apoio, voltada, sobretudo, para 

a constituição do sujeito do inconsciente que, imerso no discurso – que sempre 

provém do Outro –, é mais falado do que fala” (2003, p.15). A observação a seguir 

parece-nos precisa quanto à condição subjetiva à luz dessa visada teórica. 

É habitando a contradição entre uma injunção (histórica) à coerência, 
clareza, regularidade, concisão (etc.) e a surpresa causada pelo equívoco [, 
que constitui] “uma fratura no ritual e na ortopedia dessa semântica das 
certezas sobre a realidade”, que os sujeitos, sofrendo diferentemente os 
efeitos de linguagem decorrentes dos processos significantes, se 
singularizam (MARIANI, 1998b, p. 93). 

A condição de sermos mais falados do que falarmos na tomada da palavra 

(ou “mais vistos que vermos na tomada da imagem”) e a condição de os sentidos 

nos precederem (apenas se realizando em nós) (res)significam, seguramente de 

forma sui generis nos estudos linguísticos, nossa relação com a linguagem. E 

considerar teórico-metodologicamente o Real – do sujeito, da língua, da história –, o 

Simbólico e o Imaginário é condição sine qua non para a execução do projeto 

pêcheuxtiano, que convocou a “tríplice entente”, operando em suas bordas56, nos 

“entremeios” da AD, para dar conta da incomportabilidade do seu objeto: o discurso. 

2.3.2 Os conceitos de Real, Simbólico e Imaginário – discutindo axiomas 

En esta orilla del mundo lo que no es presa es baldío 
Creo que he visto una luz al otro lado del río 

(DREXLER, Jorge. Al otro lado del río) 

Nesta seção, pretendemos discutir as noções de Real, Simbólico e Imaginário 

com base na leitura que fazemos desses constructos teóricos a partir de Lacan, 
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Preterindo de proteger-se, declarando-se linguista, historiador, filósofo... (PÊCHEUX, 1995) 
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Žižek e Fink, principalmente para discuti-los enquanto axiomas e extrair disso 

decorrências teórico-metodológicas. 

Conforme os termos de Fink (1998), o Simbólico expulsaria o Real, axioma 

indiscutido (ou indiscutível). Se não ousamos flagrar erro nessa perspectiva, 

ousamos perguntar-nos aqui se restringir a relação entre esses dois registros (o 

Simbólico e o Real) não seria, em alguma medida, pormo-nos a mirar a alvorada da 

(possibilidade de) significação a partir de um único lado do rio e desprezarmos a 

possibilidade de uma postulação alternativa.  

A motivação para tal pergunta já aqui parece óbvia ao leitor. Se alhures 

questionamos o sintagma ato falho por sua inscrição no lugar do eu (e não no lugar 

do sujeito do Inconsciente), temos por escopo seguir aqui igual caminho. A 

postulação teórica de que o Simbólico expulsa o Real é assumir lugar em um 

diagrama teórico de forças que pretere este e constrói a supremacia daquele. No 

entanto, cabe desconfiança em relação a essa solução teórica exatamente por sua 

parcialidade: como podemos relegar o Real, a cuja força reverenciamos 

teoricamente, a um mero ente passivo, expulso do horizonte da significação? 

Essa perspectiva parece-nos falhar já quando temos, na literatura, que o Real 

não cessa de se escrever e que, por isso, volta indômita e violentamente no 

Simbólico, no qual foi forcluído ou do qual foi expulso. Em outros termos, a pergunta 

que constitui o cerne do desenvolvimento aqui pretendido é: como poderia uma 

instância que tem a magnitude suficiente para voltar à cena que a expulsou ter sido, 

via de regra, dela expulsa? Desdobrando-a em três hipóteses de resposta, teríamos 

que ou a relação entre os dois registros não é o de uma expulsão ou a relação 

agente (que expulsa) e paciente (que é expulso) está invertida ou há um terceiro 

elemento que robustece a dimensão do Real após a (e talvez por causa da) 

expulsão. 

Se dizer que o Simbólico expulsa o Real é partir do Simbólico, ousemos 

considerar esse processo (i) a partir do Real (e não sobre ele) e (ii) preterindo o 

gesto designativo expulsão. Partamos, pois, de uma definição de Real como a que 

encontramos em Žižek (2011) – um “apriori prototranscendental anistórico” – e de 

uma modalidade de funcionamento como um incessante escrever-se. A 

consideração das absolutas transcendentalidade e indomicidade do Real não 

parecem coadunar-se com a concepção dessa instância à mercê de qualquer outra, 

senão sob duas condições de emergência. 
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Ao cotejarmos o Real e o Simbólico, claro parece que o primeiro, nas bases 

do conceito žižekiano evocado, é não susceptível aos recortes que constituem o 

segundo. Sendo assim, talvez possamos com algum esgar de segurança postular 

que essa denominada expulsão do Real pelo Simbólico se dê mais como uma 

filtragem ou mesmo interdição e que esse processo se dê não pela força do 

Simbólico, senão por estar já previsto no próprio funcionamento do Real, conforme 

pretendemos defender a seguir. E aqui estamos propondo uma inversão de 

magnitudes, que nos parece mais condizente com os termos conceituais de um e de 

outro: não é o Simbólico que expulsa/filtra/interdita o Real, mas o Real que prevê 

sua expulsão/filtragem/interdição pelo Simbólico. 

A segunda condição de emergência ajusta os termos dessa expulsão à 

primeira: a expulsão é um fenômeno de superfície, agindo à guisa de um modus 

operandi do sintoma (psicanalítico) ou da fantasia (ideológica). Nesse esteio, o que 

temos não é uma linearidade temporal implícita no de um processo de expulsão-

atravessamento da ordem simbólica (primeiro, há um elemento que não pode ser 

integrado ao Simbólico, mas que depois retorna à linearidade). O que temos é um 

contínuo processo de (des)apreensão do acontecimento do Real no Simbólico, da 

ancestral operação do Real nas (in)visibilidades do Simbólico.  

Issoposto, pensamos poder concluir que, se na fenomênica terminalidade o 

Simbólico aparenta expulsar o Real, o Simbólico como estrutura é um trabalho do 

Real sobre si mesmo. Se o Real foge a qualquer inscrição ou, em plano superior, à 

própria dicotomia todo/nada justamente pela impossibilidade de constituir-se a partir 

de um ponto de interpretação/significação (que lhe possibilitaria ser ou vir a ser algo 

em um campo de entidades relacionais), o Real pode constituir sintoma apenas 

quando trabalha sobre si mesmo, autocontraindo-se; quando se constitui um 

espasmo da tensão, escanhoando-se enquanto possibilidade no (do) Simbólico.  

A própria impossibilidade do Simbólico – seja pela sua incapacidade de 

significar tudo, seja pelos furos de sua malha (tão habilmente exemplificados por 

Lacan na metáfora do jogo de moedas) – são pontos de Real que materializam os 

rastros desse autoescanhoamento original, mítico57. Poderíamos ainda postular que 

é, justamente nos pontos em descoberto pelo Simbólico, onde se encontram os 

pontos de ancoragem do Real. O Sintoma, dessarte, não seria a interveniência de 
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 Mítico, em sentido psicanalítico, obviamente. 
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uma ordem ou inferior ou superior do alhures, mas o ponto de basta dado pela 

saturação de um vazio.  

Se aqui estamos certos em nossas postulações, não haveria retorno à ordem 

Simbólica. Haveria o gesto de leitura a partir do qual se tornariam perceptíveis os 

funcionamentos do Real na malha simbólica. Isso implica um cuidado metodológico 

que mais tarde adoptaremos quanto à leitura (da imagem): uma leitura, que se dá 

incontornavelmente via Simbólico, deve considerar os pontos de falha do 

Simbólico58
. 

Insistamos no argumento de que supor expulsão ou retorno acarreta uma 

perspectivação linear, temporal, cartesianamente lógica da economia psíquica do 

sujeito e façamos a pergunta decorrente: se o sintoma é retorno, porque essa sua 

sucessão temporal a um evento não é percebida ao mesmo tempo nas 

corporeidades do sentido (palavra, gesto, corpo etc.)? Por que a leitura a partir de 

um dispositivo de interpretação ou a análise psicanalítica não é um gesto 

matematizável de interpretação? 

Retomando e resumindo a perspectiva aqui defendida para defender outro 

ponto a seguir, a expulsão do Real e o Simbólico como um trabalho do Real sobre si 

mesmo são duas miradas, diferentes mas interconstitutivas, do alvorecer da 

possibilidade da significação; são duas contemplações teóricas, uma a partir de 

cada margem. Disso talvez se abra outra consideração axiomática: o Real irrompe 

abruptamente no Simbólico como um retrabalho (não como um evento aleatório) do 

Real sobre si mesmo, desta feita em sua carne escanhoada (Simbólico), um 

fenômeno que, embora possa ser previsível como regularidade, não é previsível em 

sua singularidade. 

Se o Real é esse todo/nada aludido anteriormente, ele é por consequência 

uma entidade instável, cujos picos de tensão, cuja sobrecarga precisa de uma vazão 

para dar conta dos seus cíclicos colapsos. Isso posto, poderíamos, por assim dizer, 

estabelecer o Real como possibilidade ontologizadora: tanto ele é a condição 

ontológica do Simbólico quanto do sintoma.  
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 Façamos algumas observações aqui. Primeiro, usamos uma oração adjetiva explicativa (o uso de 
uma restritiva poria em nossa voz algo absurdo!...). Segundo, o que ali é dito guarda grande (e 
explícita, esperamos!) relação com o lugar social, ideológico, discursivo do qual sempre um sujeito 
fala. Terceiro, o cuidado é o que mais tarde desenvolveremos como ler, resistindo ao fascismo da 
imagem.  
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Sendo o Real esse inimaginável todo/nada, ele abarca não apenas a 

totalidade das coisas positivas (positivadas), mas também as latências, as 

possibilidades e mais: o que inexiste, as impossibilidades. Nesse ponto, podemos 

admitir que ele constitui possibilidade ontologizadora tanto daquilo que existe (o que 

atende às regras do Simbólico) quanto daquilo que inexiste (o que desatende ou é 

imprevisto ao Simbólico). Este ponto é-nos crucial: se o Real é possibilidade 

ontologizadora, o Simbólico é condição de emergência. 

No esteio desse desenvolvimento, podemos acordar que o Real nem existe 

nem inexiste, visto que, além de abarcar ambos, existir/inexistir exige um ponto de 

interpretação, justamente o que falta ao Real e o que lhe dá a estranha condição de 

significar o todo ou o nada, mas não alguma coisa. No entanto, embora nem exista 

nem inexista, o Real é, visto que o Real, como condição ontologizadora primeira, é 

também o primeiro a atender tal condição. Como um autofiador, o Real ontologiza a 

si mesmo.  

Como sorte de alguma tergiversação, podemos relacionar a condição 

ontologizadora do Real e a condição de emergência do Simbólico às noções de 

excesso, de falta e de estranhamento, tal como desenvolvidas por Ernst-Pereira 

(2009). Se o Real é um todo/nada, podemos conjecturar que o excesso e a falta são, 

em primeira instância, da ordem do Real, ao passo que o estranhamento, por 

ensejar um elemento de não coincidência (estranhar é perceber a estrangeiridade de 

algo), só poderia ser da ordem do Simbólico, uma vez que não há estranhamento 

para um ente que abarque o todo (se algo é o todo, nada lh‟é estranho). 

No entanto, o estranhamento cumpre um importante papel: ao evocar a 

presença ausente do Outro, constitui o ponto de ancoragem das noções de falta e 

de excesso, advindas do Real, no Simbólico. Enquanto o estranhamento é radicado 

no Simbólico (tanto porque só podemos estranhar aquilo que não faz parte de um 

corpo prévio de representações ou de sentidos quanto porque ao Real nada é 

estranho), o excesso e a falta, que cá não estão radicados, cá advêm na condição 

de pistas lineares: no Simbólico, o excesso e a falta exigem um lugar de dizer (que 

permite significar o que excede ou falta) tanto quanto o faz o estranhamento. 

Isso posto, é lídimo podermos afirmar, novamente a partir de Ernst-Pereira 

(2009), que, em um mesmo compasso, enquanto o Simbólico constitui um excesso 

do Real, o Real é a falta do Simbólico. É dessa relação especular excesso-falta, 
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Real-Simbólico, que podemos deduzir que essa dualidade excesso-falta se constitui 

enquanto efeito do ponto de basta que o é o Simbólico para o Real. 

Se aceitarmos tal pressuposto, embora se afirme, por um certo ponto de vista, 

uma espécie de supremacia do Real, duas conclusões parecem-nos implicadas pelo 

arranjo teórico que estamos propondo. A primeira é que, em certa medida, não 

existem senão o Real e suas decorrências. Ele é que funciona pelo Simbólico, que, 

se aparentemente o expulsa, fá-lo por uma ordem prevista no próprio Real, 

reafirmando-o e o preservando. 

A segunda, por sua vez, reajusta a interpretação de que o Simbólico suga ou 

expulsa o Real. É a partir do Simbólico que há a cesura no todo e do todo. Oras, é 

esse ponto de basta justamente que, pelo efeito retroativo do gesto de interpretação, 

(des)ontologiza o Real (e não poderíamos, sob pena de rejeitar a hipótese de partida 

de que o Real é possibilidade ontologizadora, forjar a leitura em sentido contrário: a 

leitura de que o Real (des)ontologizaria a si próprio). 

Se o Real é a possibilidade ontologizadora par excellance seja do Simbólico 

seja do sintoma, temos, por outro lado, no esteio tanto da concepção do Simbólico 

como condição de emergência quanto do carácter retroativo do sentido (constituído 

por um ponto de basta), o Simbólico como (des)ontologizador do Real. Aquele 

(des)ontologiza este à exata medida que o investe retroativamente (lendo o seu 

passado) e que, ao empreender um gesto de interpretação, nada mais captura que 

um simulacro. 

Nesse sentido, quando Lacan recorre ao exemplo do jogo com as moedas e 

demonstra que a malha simbólica tanto guarda uma memória da cadeia significante 

quanto antecipa um elemento do futuro, em seu termo conjurando o Real, podemos 

ler o Real performativizado em sua condição de um impostor. Conceber essa 

impostura como ou um funcionamento previsto do Real pelo próprio Real ou como 

uma artimanha simbólica de reação ao Real parecem-nos duas leituras possíveis, 

que mais dizem da posição assumida teoricamente do que propriamente do 

fenômeno a que se referem. 

Se retomarmos a noção de que o Real é (não que existe ou inexiste), 

precisaremos estabelecer uma ressalva: quando falamos sobre o Real, quando 

sobre ele teorizamos, já não é dele que estamos tratando, mas sim de um simulacro 

sempre-já constituído que lh‟é anteparo. O Real é uma instância sempre inacessível 
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ao ato enunciativo; do contrário (se fosse capturável por uma situação de 

enunciação), não seria nem apriori, nem prototranscendental, nem anistórico.  

Sendo assim, vamos propor uma estranha conclusão: o Real é, sob a 

condição de sê-lo apenas teleologicamente.  O que tratamos por Real é um 

simulacro (em enunciação) de um simulacro (em enunciação) de um simulacro (em 

enunciação) e assim sucessivamente. O Real, como Real puro ou para-além de 

qualquer gesto de designação, não resiste à mínima conjectura. Ora, se pensarmos 

que o sintoma é uma interpretação de um funcionamento do Real no Simbólico 

emergente a um sujeito interpretante, o advento desse sujeito interpretante (e sua 

posição de interpretação) tornará tangível um simulacro de Real, ainda que muito 

próximo a esse Real inominável. 

Invistamos mais um pouco. Com o perdão do oximoro, imaginemos esse Real 

inimaginável (ou o mais longevo simulacro que nos é possível dele); um todo em 

cujo interior esteja cada ambivalência, cada contradição, cada paradoxo. Se esse 

todo/nada existe e inexiste, ele aumenta ou não aumenta? Ele se move ou não se 

move? Ele permanece o mesmo ou se diferencia?  

Se o paradoxo é o curto-circuito da lógica, do sentido, podemos imaginar algo 

similar para o Real. O Real tem ciclos de colapsos, em que se volta sobre si mesmo, 

em um espasmo, que o corta de si mesmo para imediatamente se recompor, todavia 

se gera sempre um resto irreintegrável, que constitui ou atravessa o Simbólico. 

Ousemos uma metáfora visual aqui: o Real contrai-se à guisa de uma bolha de 

sabão que se divide em duas, mas que, sem estourar, se torna uma novamente. O 

Simbólico é o átimo em que uma bolha corta o corpo da outra. 

Em aparente inversão o que até aqui defendemos, o que propomos para o 

Simbólico é que, embora ele nos pareça tão forte e constituidor (a ponto de o 

postularmos como responsável por uma expulsão do Real), ele seja esse lanho de 

espessura tão fina quanto subtil. Propomos que sua força resida não por sua 

magnitude supostamente superior à do Real, mas em justamente ser o ponto de 

alívio deste e, precipuamente, em ser tão eficiente em no-lo elidir quanto à sua 

existência ou ao seu funcionamento.  

Se o Simbólico é assim navalhado do Real, pelo próprio Real, o que temos é 

que os dois registros têm sequelas diferentes dessa cisão mítica. O Real, nesse 

colapso que o cesura, fica com marcas que desaparecem, visto que reintegradas a 
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uma ordem todo/nada59
. Já o Simbólico é indelevelmente marcado, gofrado em sua 

carne, fresado pela navalha do espasmo. São essas ranhuras que produzirão a um 

só tempo o Real Simbólico (a não ranhura, a impossibilidade de significar) e os 

significantes (cada ranhura, fresa, desnível no tecido do simbólico).  

Se o significante é o efeito do Real no Simbólico, o quinhão de Real que 

entranhou no Simbólico, pela força do lanhaço, mas não o fresou, constitui o Real do 

Simbólico, as condições de impossibilidade que, ao lado das condições de 

possibilidade, também caracterizam uma matriz simbólica. Se o Simbólico é 

condição de emergência, o Real é a possibilidade ontologizadora porque são os 

gofres do corte inicial que constituem possibilidades de dizer (palavras, imagens, 

etc.) e de não dizer (silêncios, ausências, etc.). 

Se essas possibilidades de dizer são organizadas em torno de significantes 

(esses efeitos do Real) e o sujeito é um efeito de representação entre significantes, 

o Real não retorna no sujeito via Simbólico, mas constitui este (o Simbólico é um 

acontecimento do Real) e o outro como efeito deste (o sujeito é um acontecimento 

do Simbólico no significante).  

Todavia, essa díade Real-Simbólico não dá conta da dimensão subjetiva, 

tanto quanto não dá conta do registro do sentido. Se o Real é possibilidade e o 

Simbólico é condição de emergência ontologizadora, o Imaginário é essa relação 

especular do sujeito ou do sentido consigo mesmo. Traduzido em outras palavras, o 

Imaginário é o registro do sujeito/sentido no campo do Outro (Simbólico). 

2.3.3 Exercícios axiomáticos com a noção de Inconsciente 

Circunstâncias?  
Eu crio as circunstâncias! 

(BONAPARTE, Napoleão) 

Pêcheux, em sua obra máxima (Semântica e Discurso), alerta-nos de que o 

que cai no inconsciente cai sempre-já desligado de um sentido. Observação que 

consideramos irrefutável – em virtude de que o sentido é dado pela FD, e esta não 

“invade” o inconsciente –, mas que põe de lado uma explicação discursiva para a 
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 Recorrendo à metáfora visual de que nos valemos. Quando as duas bolhas voltam a ser uma só, 
nada na atual nos materializa a divisão pretérita. 
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irrupção de um lapso, de um sentido à revelia do sujeito. Como poderia o 

inconsciente irromper na linearidade se, em tese, o que nele está se encontra 

desprovido de sentido? Onde esse magma indômito encontra o sentido para enfim 

abrasar o discurso de um self incauto? Cremos, dessarte, ser necessária uma 

ressignificação aqui. Senão vejamos. 

Se admitimos que um investimento de significação é um investimento ao 

mesmo tempo histórico-ideológico e libidinal/pulsional, talvez nos calhe bem a 

metáfora de que o sentido reduzido a seu nível constitutivo mínimo, a seu “átomo”, 

tem esses dois polos, esse dois valores, essas duas “cargas” distintas. A metáfora 

do “átomo do sentido” parece-nos interessante ao retomar o conceito de “átomo” da 

química e a sua palavra “indevida”, memória de uma concepção já há muito 

ultrapassada60. Disso, poderíamos extrair uma interessante pergunta para nossos 

propósitos. Acaso esse jogo entre a aparência de unidade e sua real condição não 

vale como metáfora aqui: a aparente unidade mínima do sentido subdividida entre 

um grão de investimento histórico (significação) e outro de investimento pulsional 

(catexia)? 

Tomando, pois, o sentido por essa dupla carga, temos novas duas unidades 

mínimas. À carga histórico-ideológica, a essa memória do sentido que se forma no 

interior do discurso, a essa rede de significações que ela estabelece com sua 

exterioridade específica, chamaremos “étimo”61. Já à carga libidinal/pulsional, a esse 

instante fátuo de um investimento de desejo no significante, chamaremos “átimo”62.  

Aqui, o que nos parece, voltando à questão pêcheuxtiana, é que, se a palavra 

(ou o significante) cai no inconsciente desligada de um sentido, mas volta no fio do 

discurso sob determinadas formas como a do ato falho, isso ocorre porque, ao cair 

no inconsciente, a palavra ou imagem “perde” o seu investimento ideológico de 

significação, o seu étimo, mas não a mobilização libidinal subjacente à tomada da 

palavra. Se a palavra que cai no inconsciente perde o seu sentido – pois não a 

acompanham as condições discursivas e enunciativas de produção –, mantém ou 
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 Há muito se sabe que o átomo não é o elemento a-tomo, “indivisível” da matéria. Isso não parece 
causar nenhuma espécie, senão à furiosa tribo dos que defendem a literalidade do sentido – e dela 
dependem para vender manuais. 
61

 Embora em uma acepção diferente da etimologia, valemo-nos de “étimo”, que nos parece evocar a 
memória da palavra, do sentido. 
62

 Paronimicamente à “étimo”, está “átimo” (o instante de breve duração). Há metáforas que parecem 
sempre-já prontas... 
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encontra o investimento do desejo, o átimo: a memória inacessível (ou indômita) de 

uma catexia.  

Nessa acepção, o trabalho do analista de discurso encontra o do psicanalista 

em um ponto preciso: não lhes importa o conteúdo pelo conteúdo, mas sim como, 

nos termos aqui propostos, esses átimos que trabalham nas formações do 

inconsciente vêm encontrar os étimos do discurso, às vezes mesmo abrasando o fio 

do que se enuncia. Para tanto, é mister que façamos breve reparação do que 

afirmamos: em que sentido o que cai no inconsciente cai desligado de um sentido? 

O que tendemos a pensar é que esse cair desligado de um sentido não se 

realiza no barramento do inconsciente ao étimo – do contrário, suporíamos o 

Inconsciente a salvo da História (ao contrário do em que acreditamos, mas a cujo 

desenvolvimento não nos deteremos aqui: o de que o Inconsciente é também, mas 

não só, um produto da História). Ele realiza-se na suspensão do funcionamento do 

étimo, no congelamento da sua cadeia causal, na anulação de sua rede de sentidos. 

O étimo, nesse ínterim, ingressa no inconsciente enquanto tomo, parte discreta a ser 

recombinada na gramática que o rege nesse lacaniano estruturar-se como uma 

linguagem63
. 

Em um ato de comunicação – chamemo-lo assim –, temos um investimento 

de sentido, em um mesmo compasso, histórico-ideológico e libidinal/pulsional, por 

parte de um sujeito colocado no lugar A (o do emissor) a um sujeito colocado no 

lugar B (receptor), pressupondo um referente que tanto pode ser um dos dois 

locutores quanto um terceiro referente. Notando esse investimento como i, esse 

sujeito colocado em A como a, esse referente qualquer como x e os investimentos 

libidinal e ideológico, respectivamente, como os expoentes ae e, apresentamos a 

exame uma alegoria formulacional de uma produção de sentido em uma situação de 

enunciação: 

iA(x) = iAa(x) + iAe(x) / FD___FDinterdiscurso+ [enunciação] 

Temos, dessarte, que o investimento de significação empreendido pelo sujeito 

resulta de um concerto entre um investimento histórico-ideológico sobre x com um 

investimento pulsional/libidinal sobre esse mesmo x, no contexto tanto da relação de 

uma FD com a sua exterioridade específica (condições sócio-históricas de produção) 
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 Não sejamos incautos aqui: se Lacan não afirmou que o Inconsciente é uma linguagem, senão que 
se estrutura como, guardemos a necessária distância desse termo “gramática”, reduzindo-a a uma 
alegoria. 
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quanto de uma situação de enunciação (condições enunciativas). Assim posto, 

poderíamos simplificar a redação a partir da concepção de que o investimento de 

significação é produzido por investimentos ideológico e libidinal em dadas condições 

históricas e enunciativas de produção, conforme notação: 

iAa(x) + iAe(x) iA(x)/CPh__CPe 

O balanço dessa fórmula é a oscilação entre esse investimento significante 

representar, em dada rede discursiva, a reprodução ou transformação dos sentidos; 

a reverbação na memória de um acontecimento já absorvido ou a irrupção de outro 

acontecimento. Em outras palavras, nem a reprodução prescinde de agitar 

potencialmente as redes de sentidos nem o acontecimento foge ao horizonte de uma 

memória em que se dá sua irrupção. Nem uma nem a outra são instâncias 

absolutas. Um investimento de significação dá-se sempre no horizonte, para usar as 

palavras de Žižek (2002), da (des)apreensão do acontecimento.  

Se o étimo, ao ingressar no inconsciente, não carrega consigo sua rede 

discursiva (que lhe dá o sopro histórico anímico que o preserva de ser forma vazia), 

o átimo carrega, para essa outra Ordem, sua rede catéxica, visto que, na linearidade 

do discurso, ele é justamente a terminalidade do liame cuja origem está no 

Inconsciente. Na linearidade, enquanto o étimo é esse esgar significativo da 

ancestralidade da História, o átimo é a manifestação, meramente fenomênica e 

opaca, da ancestralidade do Desejo, lá onde o sujeito experimenta a radicação do 

seu alhures. 

Se calha a analogia, um étimo ingressa no Inconsciente à guisa de pré-

construídos (ou ainda como vestígios de pré-construídos64), mas não como discurso-

transverso (as possibilidades de combinação serão outras). Nesse sentido, se na 

linearidade os étimos funcionam como as âncoras dos átimos – a denunciar e/ou 

articular o atravessamento do inconsciente –, nesta gramática discursiva do 

inconsciente, os átimos é que ancoram os étimos, articulando-os, do que podemos 

arriscar uma conclusão: enquanto o Inconsciente irrompe na linearidade sob a forma 

de um discurso-transverso (sob a pecha do inefável, visto que atende a regras que 

são o sujeito mais-do-que-ele-mesmo), a História é no Inconsciente sob a forma de 
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Mais precisamente, na forma de tagerestes, consoante pretendemos defender mais adiante no 

texto. 
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pré-construídos. Para dar conta desse funcionamento do étimo no inconsciente, 

arriscamos a seguinte notação: 

iA(x)  iAa(x) + 0.iAe(x) /Formação inconsciente___Formação inconsciente 

A multiplicação por zero parece-nos a notação mais precisa para indicar isso 

que cai no inconsciente desligado de um sentido, em virtude tanto de registar a 

presença-ausente do étimo no inconsciente (que ali cai desligado de um sentido, 

mas cai) quanto de notar o congelamento do étimo enquanto funcionamento 

sempre-já previsto. É essa condição dual do étimo – enquanto tagerestes de pré-

construídos a serem recombinados no inconsciente segundo outra gramática e 

enquanto devir de ancoragem dos átimos na linearidade – que vai permitir tanto o 

funcionamento dos pensamentos inconscientes quanto a sua articulação nos e pelos 

pensamentos latentes (o trabalho do sonho, que, para Freud, desloca e cifra os 

pensamentos inconscientes nos latentes).  

Se considerarmos, como primeira premissa, que o étimo é a parte do 

investimento significante que corresponde a uma dada posição em um discurso e, 

como segunda premissa, que o sujeito nunca se (des)identifica totalmente a um 

dado discurso (mesmo quando se desidentifica há sempre um resto significando65), 

podemos concluir, silogicamente, que um hipotético circuito identificação-

desidentificação se completaria apenas no Inconsciente. Assim, o étimo situa-se em 

um intervalo, que vai da desidentificação à identificação completa (e aqui 

considerada como virtualmente impossível), o que, em termos notacionais, 

corresponderia a: 

ie(x) = {0.FDdet< ___< 1.FDdet} 

Em que 0 corresponderia à desidentificação e 1, à identificação plena ou, 

conforme desenvolvemos no tocante ao sujeito, à superidentificação.  

Consoante o que lemos a partir do princípio da dupla diferença (PÊCHEUX, 

1969, p. 148-149), teríamos que o étimo, por obedecer a uma espécie de gramática 

do processo discursivo, é concomitantemente igual a si, pelo princípio da identidade 

(e, assim, diferente de outrem) – como identidade relacional – e diferente de si (mas 

não igual a outrem) – como realização sempre contingente face à impossível 

totalidade.  
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 Vamos desenvolver esse ponto quando tratarmos do sujeito. 
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O mesmo não nos parece ocorrer no que tange aos átimos. Nesses, não 

haveria um princípio da dupla diferença, mas a paradoxal tensão entre dois polos 

que recobre um do outro. Nesse sentido, a melhor metáfora para exprimi-la seria, 

considerando o 0 como a pulsão do Tánatos e 1 a de Eros: 

Ia(x) = [10 = 1] --- [01 = 0] 

O átimo corresponderia à tensão da dialética pulsional entre a morte e o gozo 

fechada pelo curto-circuito significante da elevação de um pelo outro que dá, como 

resultado a um justamente o outro. Nesse sentido, se o étimo é um intervalo advindo 

de uma sobremontagem de posições discursivas (e apenas mediante o recurso 

paralático podemos reparar tal superposição), o átimo é a tensão advinda da 

sobreposição temporal de pulsões (apenas mediante o cálculo a partir do rastro do 

contorno à falta, é que podemos concluir onde ele não mais está). 

A articulação entre o Inconsciente e a linearidade dá-se, pois, em torno de 

uma dupla falta: tanto a falta linear do átimo na linearidade – na imprevisibilidade da 

irrupção indômita ou na rastreabilidade da intenção empírica inconfessável do 

projeto êuico – quanto a falta clivada e constitutiva do étimo no inconsciente (e não 

seria indômito o inconsciente justamente porque ele só se constitui enquanto 

forcluído?). É essa falta que “organiza”, na condição de cerne duro, os pontos de 

contacto entre o Inconsciente e o consciente – entre em um e em outro e entre um e 

outro –, que, d‟outra forma, restariam como estructuras mera e verdadeiramente 

paralelas. Os átimos e os étimos formam o significante. E o significante é este istmo. 

Entre esses dois istmos, está o sujeito, nos termos emprestados de Fink (1998), 

como acontecimento simbólico ou pico pulsional. 

Na proposta que aqui delineamos, convém recuperar, com certa ênfase, que 

os átimos constituem justamente esses pulsares da cadeia significante, esses 

movimentos cujos pontos de rota e de fuga estão de certa forma (im)previstos na 

malha simbólica, em sua dupla face com o Real. No entanto, se uma catexia 

qualquer é, nesse bojo, uma atualização das pulsões do indivíduo que dá notícias de 

um desejo recalcado, formando o estofo do inconsciente, não menos importantes 

são os étimos, conforme pretendemos desenvolver. 

Os étimos, malgrado caiam no inconsciente alijados de suas redes 

significativas, fazem-no guardando a memória do funcionamento de sua posição no 

sistema semiológico no momento da atualização pelo indivíduo. Assim, restam como 
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memórias do simbólico66que suporta o gesto do falar ou do ver a palavra ou imagem 

no puro código, a função sintática ou composicional, a forma escrita ou visual 

(radicais, afixos, sonoridades, relações posicionais: alto, em cima, centro...).  

Tais memórias corresponderiam, em nossa leitura, ao que Freud chamava 

tagerestes, vestígios do dia que constituíam material com que se tecia a narração do 

sonho, o material com que o pensamento latente era formado. A noção de tagereste 

ser-nos-á importante, consoante pretendemos haver demonstrado ao fim desta 

exposição, para dar uma corporeidade metodológica tanto à questão empírica de por 

que sonhamos com os acontecimentos do dia quanto à questão central a que nos 

dedicamos aqui: qual a relação desses vestígios diurnos no tecido narrativo do 

sonho com o pensamento onírico e, em sua terminalidade, o Desejo? 

Oras, dito isso, não se projeta aqui qualquer surpresa ao leitor quanto ao 

ponto ao qual se quer chegar. Desligados do sentido (por implicação, do discurso), 

tais restos ou tagerestes sedimentam-se no inconsciente, formando cadeias de 

elementos simplesmente apostos, todavia em algum momento convocáveis ao fio do 

discurso por alguma particularidade semiológica que os diferencie entre si na Noite 

do Mundo, mas que encontre correspondência formal no ato de falar ou ver: uma 

homologia (visual, escrita, fônica), em que se ancore o ato falho. 

Nesse ínterim, entendemos que a afirmação lacaniana de que o inconsciente 

se estrutura como uma linguagem guarda relação com a organização retroativa dos 

elementos armazenados no inconsciente – os átimos e os étimos, em nossos termos 

– a partir da irrupção de um sujeito, que, se autoinstaurando, dispõe (d)esses 

elementos. Sejamos menos imprecisos aqui: não dizemos de um sujeito que se 

autoinstaura à la Barão de Münchhausen, mas sim de um sujeito mais-do-que-ele-

mesmo, efeito de sentidos produzido por, mas inacessível a, um qualquer gesto de 

interpretação. 

Esse sujeito que se autoinstaura assim se ontologiza, uma vez que ele é tanto 

“exigido” na sintaxe do desejo quanto é condição para haver o desejo. Nessa sintaxe 

do desejo, tanto há uma retroação que institui o “quem?” (e assim exige um sujeito 

agente) quanto há uma transitividade: o desejo exige o objeto (“o quê?”), dispondo-o 

como efeito de totalidade na impossibilidade de aceder à sua verdadeira causa.  
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Nos termos do que interpretamos de Fink (1998) sobre o sistema simbólico e do que 
desenvolvemos no que concerne ao funcionamento interconstitutivo do Simbólico e do Real. 
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Nesse sentido, o sujeito tanto deseja o objeto (pela impossibilidade de 

atender à Real demanda do Desejo) quanto é objeto do Desejo, ao qual responde de 

forma também parcial, sob o signo da castração simbólica. Aqui nos parece que o 

diabo enamorado com que Lacan personificava o Desejo, perguntando ao sujeito 

Che vuoi?,exercia o seu feitiço através de uma pergunta cuja irrespondibilidade 

advinha não apenas do objeto direto com que erroneamente o sujeito lhe respondia, 

mas também do predicativo exigido na pergunta relacionada – o Chi sei? –, com que 

o sujeito se tornava desejo do Outro.  

Se o senso comum acerta em seu adágio popular de que quem se define se 

rotula, essa predicação subjetiva do Desejo em Chi sei?tanto funciona quanto é 

escamoteável a quem ela exige resposta. Em outras palavras, esse movimento de 

radicalidade subjetiva é o registro psíquico paralelo ao processo que Pêcheux 

cunhou de distribuição-aferição de identidades, no tocante à ideologia, ou às 

formações imaginárias subjacentes a todo ato comunicativo.  

Dessarte, nesse nós mais-que-nós-mesmos, a radicalidade do desejo remete 

a perguntas que lembram as que Pêcheux estimava como de base às formações 

imaginárias. Tomando por base que o Desejo do Outro antecipa o sujeito que as 

responde, a resposta objetal corresponderia a uma díade, que vai do O que é isso 

que desejas assim? (que responde ao Che vuoi? do demônio encantador) ao Quem 

és tu [para que eu te deseje assim] 67/[para que me desejes assim]/[para que o 

desejes assim]? (que responde ao Chi sei?, implicado na resposta à primeira).  

Se quiséssemos ainda ousar em um movimento de síntese entre a 

ambiguidade tanto de agente quanto de paciente no sintagma Desejo do Outro e 

entre a ambiguidade do desejo como causa e do desejo como objeto, a pergunta 

poderia ser outra. Na contração do pronome oblíquo em Quem és tu para que mo 

desejes assim?,talvez se melhor materialize o Desejo como causa do objeto do 

desejo. 

Retornando ao ponto prévio à tergiversação, se considerarmos que o Desejo 

se radica no inconsciente, aqui temos uma conclusão incontornável e deveras 

interessante para o que pretendemos. É pela ação a posteriori desse sujeito que o 

inconsciente se lhe instaura como ente, ponto concertador ou anterioridade, se lhe 
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 Inclusive por dever moral, devo agradecer à colega Cristina Zanella, que, em uma reunião do grupo 
de estudos Ideologia e Inconsciente do LEAD, fez uma pilhéria com as formações imaginárias de 
Pêcheux.  
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dispondo e lhe dispondo restos de investimentos ideológico-libidinais, meramente 

apostos, como rastros da passagem de diferentes sujeitos; conforme defendemos, 

diferentes sujeitos históricos, mas um mesmo sujeito desejante.  

Ajustemos um nó dessa trama, antes de nos dedicarmos a mais 

considerações. O termo anterioridade, por sua vez, cobra-nos o preço de sua fatura: 

se acertamos no desenvolvimento do raciocínio, devemos considerar o inconsciente 

não como uma estrutura prévia e causal de um acontecimento, mas como uma 

anterioridade retroprojetada para suportar determinado gesto interpretativo que o 

coloca como elemento causal de um acontecimento. 

Assim, interpretamos a passagem de Freud a Lacan como o alçamento da 

concepção de inconsciente de uma mera anterioridade linear a ser buscada pelo 

gesto analítico (e que suportará o reconhecimento e tratamento do trauma) a uma 

instância produzida, performativizada pelo próprio ato clínico psicanalítico. Em 

palavras de que mais tarde nos valeremos para entender a imagem, o inconsciente 

seria o constructo da retroprojeção de uma anterioridade alçada à condição de 

pressuposto à evidência coligida pelo analista a partir do seu lugar e do ponto de 

basta do gesto interpretativo.  

A óbvia relação disso com o entendimento žižekiano da dedução como a 

ordenação retroativa de uma necessidade contingencial parece formar com a 

Análise de Discurso um tripé axiomático que suporta a pedra de toque dos 

procedimentos teórico-analíticos da AD: a autopoiesis evidencial de todo discurso e 

de suas evidências. A questão aqui passa a ser como esse ponto de partida, em sua 

imprescindível anterioridade, é sequestrado do futuro, uma vez que, como 

linearidade prévia ao ponto de basta, se constitui de uma hiância formal.  

Žižek, em On belief, parece ensejar a resposta que culminará magistralmente 

em Menos Que Nada: o recurso a uma hiância formal, mais tarde figurativizada no 

conceito grego do den, ou o menos que nada do título: o recuo primordial da 

significação, que antecede o nada da imagem (a ausência) ou da palavra (o 

silêncio). Nesses termos, talvez não arrisquemos muito ao considerar o inconsciente 

como recuo primordial do sujeito em relação a ele mesmo – o ponto anterior ao 

nada, necessário a toda significação, inclusive a umnada.  

Oras, na linearidade do fio discursivo, seja do ato de fala ou do ato 

psicanalítico, o inconsciente pode ser considerado esse den, imediatamente alçado 

a nada pelo ponto de basta e positivado pelo gesto de interpretação, produzido em 
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sua anterioridade e em sua implicabilidade linear e causal ao evento do Desejo ou 

do trauma, pela retroatividade dos sentidos. Isso nos põe diante de uma interessante 

dual condição do inconsciente: ele tanto se autoforclui como condição de 

funcionamento, quanto é restaurado (e, em alguma pontualidade, cessado) pela 

investigação do analista. 

Se alhures dissemos que é, pela retroatividade dos sentidos, que eles se 

movem68, aqui concluímos algo sobre o que devemos fazer um recorte mais preciso: 

ainda que o inconsciente seja, em certa medida, essa instância do não sentido – e o 

inconsciente é, porque não tem sentido –, é igualmente pela retroatividade dos 

sentidos que ele existe, na condição de uma origem, de um investimento ideológico 

de significação no interior de um dispositivo disciplinar, convocada pelo gesto de 

interpretação. 

Retomando o que estamos a defender, produzem-se em cada ato de fala, em 

cada produção de enunciado ou situação de enunciação, investimentos ideológico e 

libidinal de significação a ingressar distintamente um do outro no inconsciente. O 

que ora adimos é a postulação de uma homologia entre essa mobilização de mão 

dupla Inconsciente-linearidade tanto no trabalho do sonho (discurso onírico) quanto 

no trabalho do discurso materializado na fala do sujeito.  

Para tanto, precisaremos considerar que o ingresso dos étimos e átimos no 

inconsciente não preveja lugares específicos de depósito; nessa errônea hipótese, 

aventaríamos uma ordem taxionômica a ser desvendada, uma sintaxe do 

inconsciente com diferentes mecanismos de organização e hierarquização (hipotaxe 

etc.). Devemos considerar ainda que, ingressando desligados de um sentido, não há 

um critério funcional para esse armazenamento dos restos quotidianos. Sendo 
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 Confesso que fiquei tentado aqui a uma especulação de inversão: eles são retroativos porque se 
movem. No entanto, o prosaísmo da linearidade me convenceu do erro esconso de se pôr a questão 
em mão dupla: os sentidos se movem porque são retroativos (não há ponto de basta à esquerda; 
sempre podemos rumar mais e mais ao passado para buscar um germe do sentido atual), mas eles 
não são retroativos porque se movem, pois implicaria considerar a retroatividade como decorrência e 
não como condição de partida do movimento. Talvez um nuance capcioso, porém fundamental: se há 
um movimento na linearidade da esquerda para a direita, o sentido se constitui como projeto 
enunciativo a partir do ponto de basta, e este convoca o sujeito interpretante para, a partir de um 
dado lugar, reconstituir como processo de significação a linearidade significante.  Paralelamente à 
ilusão dos lábios semoventes, a que iludia Pêcheux, ouso tentar afirmar que, embora possamos 
significar a partir de construções linguísticas, efeitos de memória, recursos argumentativos em 
direção a um ponto final de convencimento/persuasão, é deste ponto final que seremos lidos e é 
deste ponto que um outro trajeto de leitura (talvez, para nossa sorte, plenamente coincidente com o 
nosso) será percorrido pelo sujeito posto no lugar do interlocutor. Se vale a má metáfora, o sujeito 
histórico-desejante sente o volante às mãos e a estrada lh‟é (estranhamente) familiar, mas em 
verdade guia (supostamente guia) à ré o comboio dos sentidos. 
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assim, como prevemos em nosso modelo teórico tal ingresso e o que estamos 

chamando por gramática do inconsciente? 

A pressuposição de partida, admitamo-lo, não poderia ser mais rasteira. 

Considerando o inconsciente como uma hiância formal, admitamos que os 

elementos que a compõem repetem os elementos da estrutura, isto é, tais 

elementos são suturas formais. Assim, esses tomos ou centelhas de sentido 

ingressam no inconsciente enquanto memória ou de uma catexia (positivação de 

uma hiância da estrutura da economia psíquica do indivíduo) ou de um sistema 

semiológico. Em outras palavras, isso já o disséramos e exemplificámos com as 

memórias da posição sintática, da curva prosódica, da estrutura fônica, do cariz 

morfológico, etc.  

À guisa de um exemplo, trazemos uma ocorrência da vivência alheia. Estava 

um amigo professor em uma escola que vivia momentos de tal forma conturbados 

que se houve por bem nomear, pela instância superior responsável, um novo diretor 

interventor. Em reunião com o corpo docente, um dos professores, sabidamente 

contrariado com a decisão (ainda que não a explicitasse aos demais), referiu-se, 

quando se discutia outro assunto da pauta – as novas diretrizes para o setor 

responsável pela política pedagógica da escola, do qual ele fazia parte –, ao setor 

pedagógico da escola como setor demagógico.  

O ato falho que compreensivelmente envergonhou o professor dá notícia de 

um processo anterior e superior ao processo de recalcamento do sujeito. Nos termos 

aqui postulados, a notícia da decisão vertical de intervenção ao ser 

recebida/interpretada pelo professor, que estava à frente das decisões daquela 

instituição, não reverberou em um impossível vazio, mas produziu um átimo (o não 

atendimento a um desejo [de ser reconhecido/respeitado/valorizado]) e um étimo (a 

memória do puro código linguístico enquanto estrutura: a palavra polissilábica 

proparoxítona terminada em “ógico”). 

Na tensa reunião em que, segundo o relato, se expôs a situação e se 

comunicou de forma oficial a intervenção sem prévio diálogo, outro investimento 

libidinal do desejo reprimido foi produzido encontrando na memória da forma (a 

reminiscência de um certo número de sílabas, da iteração do padrão silábico 

consoante-vogal, de uma certa posição tônica e de uma certa terminação sonora) o 

étimo que atravessa o recalcamento do sujeito desejante e irrompe à linearidade à 

revelia.  
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Isso posto, vamos defender ainda que o ato falho ou qualquer outro fenômeno 

do atravessamento do inconsciente embora se nos apresente muitas vezes como o 

ápice pontual de um recalcamento discernível (no caso em tela, por exemplo, o 

recalcamento do desejo do sujeito de enunciar a contrariedade com uma medida 

que considerava injusta), isso é um efeito evidencial produzido a partir do lugar do 

qual interpretamos.  

No entanto, se considerarmos o inconsciente como uma estrutura em que os 

elementos estão justapostos, sem hierarquia, sem ordenação temporal, e se 

trespassando pela ação do diferente (um étimo trespassa um átimo e vice-versa), 

não necessariamente o étimo encontra o átimo com que formava um par original de 

uma dada situação de enunciação69
. Sendo assim, que regras preveem que átimo 

para cada étimo? 

Aqui vamos recuperar o que desenvolvemos alhures sobre o inconsciente 

como este Velho contador de histórias. No caso em tela, a mágoa pelo 

constrangimento imerecido ou hipotéticos investimentos libidinais anteriores do 

sujeito de não atendimento de um desejo (o não de uma pessoa amada, o 

preterimento dos cuidados filiais por uma sobrecarga laboral da mãe, a não 

correspondência de um aluno ao bom cuidado profissional etc.) são encenações 

objetais, episódios fenomênicos, manifestações de superfície de um epifenômeno de 

fundo: a frustração da demanda do Desejo. 

Nesse sentido, cada pequeno episódio desapontador quotidiano embora 

produza diferentes étimos contribui para o que poderia ser considerado um 

carregamento da carga pulsional dos étimos que estão no inconsciente, o que, ao 

menos em teoria, pode nos fazer desconfiar do liame direto e unívoco entre evento e 

ato falho como a única resposta possível para a sua formação. Cada situação de 

enunciação, cada étimo produzido é a cor local (outro palco, outros personagens, 

outra trama aparente, outro figurino) da velha encenação do Desejo.  

Essa ancestral e monocórdia peça de um Desejo não atendido, justamente 

porque inatendível, é este Real que nos habita, fora do palco onde somos 

encenados ad nauseam para nós mesmos. Se um ato falho é, em sua dimensão 

ideológica, um quinhão de resistência do sujeito, no nível psíquico é uma catarse, o 

                                                           
69

É de crer-se que estaríamos fortemente atravessados pelo discurso romântico se o fizéssemos... 
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alívio libidinal do espectador frente à encenação angustiantemente próxima do seu 

Desejo. 

2.3.4 O Velho Contador de uma História – a proposta marginal de uma 

gramática do Inconsciente 

Oras, o sonho é esta peça sem as cortinas, mas ainda assim encenada de 

forma turvada de modo que não a reconheçamos como nossa – ou de modo que 

não a reconheçamos enquanto uma verdade desse mais-que-nós-mesmos. Nesse 

sentido, propomos o Inconsciente como este Velho contador de histórias (a história 

do Desejo, inatendível), que reaviva, com elementos superficialmente novos, o 

interesse do espectador entorpecido por essa velha e mesma história. 

Não querendo estender a metáfora para além do seu cerne ou daquilo que 

nos é produtivo, imaginemos um pai que soubesse ou quisesse contar apenas uma 

única história ao seu filho, com a regra imposta a esse jogo de linguagem de que 

seria permitido mudar o cenário, os personagens, os figurinos, os instrumentos, os 

meios, mas não a trama de fundo. Logo esse pai perceberia que o interesse do filho 

aumentaria se a história fosse contada com elementos que fizessem parte do 

conhecimento da criança, que lhe despertassem o interesse, que lhe permitissem 

estabelecer relações com o que aprendera ou vira naquele dia, que lhe dissessem 

algo porque se lhe constituíam um efeito de memória. 

É justamente nesse ponto que a noção freudiana de tagereste(os vestígios 

diurnos presentes no enredo onírico) nos é tão cara. Estamos postulando que o 

Velho, o Inconsciente, faz, dos elementos do dia do sujeito,estratégia dessa sua 

magia de recontar, despertando vivaz interesse, a mesma e sempre velha história. 

Nesse sentido, o conceito freudiano não tem aqui nada de marginal no 

funcionamento dos sonhos: é antes um princípio organizador dos mesmos. Ademais, 

é pela tagereste que os átimos (que, como já pensamos haver desenvolvido, são 

poucos, visto que se referem a desejos recalcados, velhos desconhecidos do 

sujeito) se ancoram aos étimos: memórias visuais, crômicas, sonoras, espaciais, 

linguísticas etc. 

Em outras palavras e nos termos aqui propostos, a tagereste é, no domínio 

onírico, o processo de atualização de velhos átimos por meio da mobilização de 
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novos étimos. Sendo a tageresteesse processo nada marginal da economia 

psíquica, ela, em certa medida, encontra ainda a economia em sua acepção 

financeira: a tagereste permite com menor gasto de memória (visto que alude a 

acontecimentos recentes) um maior, digamos, rendimento enunciativo, traduzido na 

eficiência dessa narração do Desejo para o sujeito. 

Assim posto, é justo que invistamos em um elemento central a essa eficiência 

económica: as homologias. É a partir de alguma homologia que o processo 

metafórico (identidades) e, por extensão, o metonímico (relacional) se desenvolvem. 

Se os sonhos são narrativas do Desejo, nada mais económico que contar esse 

reemplazamento do objeto a a partir de (restos de) formas visuais, verbais, sonoras, 

tendo sido elas vistas, ouvidas, lidas ou simplesmente imaginadas no período 

anterior ao do repouso70.  

Agora, invistamos esforço teórico a partir de outro axioma. Se não há sentido 

no inconsciente, não há tempo e, em não havendo esse, não há ordenação nem 

hierarquização dessa ordem dos elementos que lá ingressam. A justaposição é não 

apenas espacial, senão também temporal, o que nos leva a uma primeira conclusão 

incontornável: se não há posições, ordenações, linearidades ou hierarquizações, o 

estatuto organizacional do inconsciente implica o movimento como traço inerente ao 

sentido que, desligado desse sentido, ingressa no inconsciente.  

Assim, filiamo-nos a um entendimento de que o Inconsciente nem “data” nem 

categoriza os átimos e étimos que nele ingressam, assim como não os posiciona no 

seu interior71
. Assumir essa perspectiva do movimento no Inconsciente contribui para 

explicarmos, em outros termos que não os de uma inefabilidade, a estranha 

ausência de sequência ou de lógica temporais nas inter-remissões átimo-étimo, que 

irmana o ato falho ao sonho.  

Abramos, em aparente tergiversação, uma senda especulativa. No contrário 

ao da tomada de posição escolhida, pensamos que a hipotética fixidez de um 

elemento qualquer estabeleceria decorrências lógicas, como, por exemplo, 

anterioridade. O recurso à noção de movimento visa a situar em outros termos a 

                                                           
70

Obviamente, não é nosso objeto, mas nos permitamos uma qualquer sorte de tergiversação e de 
incursão, quiçá irresponsável, em reino alheio. É sabidamente reconhecido hoje o efeito positivo para 
o aprendizado de estudar pouco tempo prévio ao dormir, seja o sono da noite ou mesmo a sesta. Não 
queremos forçar a relação entre os dois objetos teóricos , mas nos parece facilmente defensável que 
esses últimos elementos incorporados à consciência tanto guardam relevante interesse ao 
funcionamento cerebral em estado de inconsciência quanto são de algum modo avivados durante o 
sono/sonho. 
71

 Interior inexistente, conforme pretendemos desenvolver logo a seguir. 
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ideia de Inconsciente como lugar de registro. Aliás, considerar o inconsciente como 

um cartório dos restos de nossas produções de sentido, como uma demografia 

(difícil, mas possível) dos nossos investimentos ideológicos e libidinais de 

significação, seria, em algum ponto, propor o estranho casamento da teoria 

discursiva com as searas herdeiras do positivismo.  

Guiarmo-nos por um viés comportamental justamente onde não há mais 

comportamento (porque não há mais um eu) aumentaria o foco no sujeito 

interpretado/analisado no mesmo compasso em que se pretende a elisão do 

interpretante/analista. Seria propor a matematização da anterioridade linear do 

trauma ou do recalque, justamente em sua falha e na sua assepsia do sujeito 

(interpretante ou analista), como a resposta à nossa impossibilidade de controlar os 

sentidos.  

O ponto é que, a partir de nossa seara teórica, não há aduanas mesmo 

quando aquilo que é mais-do-que-nós-mesmos em nós (nossa verdade, em termos 

psicanalíticos) é, para nós, estrangeiridade72. Nem o cálculo que se faz é exaração 

de uma verdade científica (a expressão matemática da relação de causa e efeito); é 

antes um cálculo do analista.  

Nessa direção, cabe uma pergunta, com a qual pretendemos ilustrar a 

postura que adota(re)mos aqui. O que um sujeito histórico e um sujeito do desejo, 

radicados na posição enunciativa de um analista, retroprojetam como efeito causal 

(alçando uma ocorrência contingencial à condição de necessária) para produzir uma 

evidência e, a partir dela, o esteio legitimador de um constructo interpretativo 

sempre-já praticamente pronto?  

Retornando ao ponto anterior da discussão, se o movimento é afinal esse 

traço vestigial da enunciação, como aceitar a ideia de movimento do -tomo sem 

admitir a temporalidade, que o organiza em marcos (instante zero, instante um, 

etc.)? Aqui voltamos ao inconsciente como uma estrutura formal hiante, em que os 

elementos replicam as propriedades da estrutura e, como o den, o recuo necessário 

da significação. Cabem três considerações sobre esses elementos. 

A primeira é que os elementos têm movimento, próprio da estrutura, mas não 

lugar, próprio da hiância (os elementos seriam como fogos fátuos demais para 

serem registrados pelo Outro). A segunda, que, tal como a estrutura, os elementos 
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 Isso encontra, em outro viés e deslocando o sentido original, a máxima de Terêncio: nada do que é 
humano me é estranho. 
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são hiantes: não no sentido de que não existam/sejam, mas no sentido de que serão 

positivados pelo gesto interpretativo ou analítico. E a terceira, mais instigante, é a de 

que, sendo hiante como a estrutura, cada elemento não faz parte da estrutura; cada 

elemento é a própria estrutura, no sentido de repeti-la holisticamente enquanto um 

parte-todo de um corpo protoestruturado de relações, mas não de entidades 

positivadas73
. 

Admitidas tais proposições, é incontornável havermo-nos com um ponto de 

falha que não tentaremos superar aqui por uma explicação que não sejaad hoc. 

Senão vejamos. Se estamos considerando o Inconsciente, para aquém do gesto do 

analista, como o den, e se estamos considerando seus elementos constitutivos 

como instâncias de repetição holística de relações protoestruturadas, claro fica que 

estamos impingindo ao den alguma sorte de organização.  

Se isso nos poderia ajudar a pensar nas condições de emergência (ou de 

desconstituição) para que o nada se instaure, por outro lado, entramos em franco 

desacordo com o conceito em sua concepção original. Podemos recorrer novamente 

àquele expediente ladino de considerar como den o inconsciente que é e como esse 

corpo de relações como o inconsciente que existe.  

Precisamos pensar melhor a respeito, o que foge ao escopo deste trabalho, e 

relacionar, de uma forma ainda mais radical, ao sujeito colocado no lugar do ponto 

de basta: o interpretante (que pode ser o próprio sujeito a objetificar a si mesmo) ou 

o analista (que objetifica o outro, a partir da consideração da noção de inconsciente). 

Todavia, resta como efeito conclusivo desta seção que convém investirmos 

um esforço adicional à noção demovimento, no sentido de dar-lhe um cariz 

metodológico que nos ajude a entender que mecanismo subjaz a um ato falho ou a 

um pensamento latente. Faremo-lo, pretendemos, a seguir. 
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 Pode parecer estranha tal consideração, nos termos de uma estrutura formada por elementos que 
contenham uma “memória da estrutura”.  No entanto, na biologia se recorre a algo semelhante, 
quando se explica que as células do fígado quando viajam pela corrente sanguínea sabem o lugar 
para onde devem voltar e funcionam conjuntamente não porque simplesmente pertencem ao órgão, 
mas porque há uma memória de estrutura que as concerta. Por outro lado, Lacan quando desenvolve 
seu belo raciocínio sobre o Simbólico com o jogo de moedas não nos ensina justamente que há uma 
memória da cadeia significante que antecipa o próximo elo e, inclusive, conjura o Real?  
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2.3.5 A radicalidade do movimento dos investimentos de significação 

Conforme pretendemos ter desenvolvido, o investimento de significação 

compõe-se de um investimento histórico-ideológico e pulsional/libidinal de sentido. 

São esses étimo e átimo que formam o significante ou o sentido. Sendo assim, as 

propriedades do sentido devem ser estendidas aos seus étimos e átimos. Como 

uma de suas propriedades é o movimento, resta plenamente admissível que tanto o 

átimo quanto o étimo tenham o movimento como de suas características.  

Se admitirmos que não apenas o átimo represente a contrapartida ou unidade 

discreta da pulsão, mas também o étimo o seja (em virtude de pressupormos que a 

injunção à interpretação seja o sintoma de uma pulsão de significação, presente na 

base do ingresso do humano no Simbólico), resta também admissível que o 

movimento do átimo e do étimo seja o mesmo do de uma pulsão: a rotatória, de que 

nos fala Žižek (2013, p. 225). 

Por outro lado, temos no movimento a impossibilidade do todo disso que se 

movimento, o real significativo em torno do qual esse elemento se organiza. 

Dessarte, no cerne duro do sentido, há uma falta/contradição; a falta que há no 

átimo (o investimento de desejo que o contorna sem poder ou mesmo pretender 

atingi-lo) e no étimo (a falta do todo, cuja impossibilidade instaura o recorte). Nesse 

sentido, Žižek também nos é esclarecedor: tal como a forma de uma pulsão, a forma 

de um átimo ou étimo é a de uma curvatura, justamente porque tanto um quanto 

outro tem a forma de um contorno à falta primordial constitutiva. 

Nesse ponto da exposição, ousaremos uma metáfora visual, sem obviamente 

qualquer pretensão modelar. Imaginemos, pois, o átimo e o étimo como uma 

espécie de ferradura ou círculo semifechado com duas presilhas que, por estarem 

em sentidos contrários, convergem uma para outra, girando em movimento de 

rotação. O oco desse círculo é o seu Real, a falta/contradição sine qua non que 

constitui e organiza esse círculo e que, justamente por esse movimento de rotação 

do entorno, ganha força centrípeta; à semelhança da exposição žižekiana sobre a 

pulsão, cujo movimento rotatório fortalece a hiância por ela contornada.   

No esteio dessa metáfora, imaginemos também que os átimos e os étimos 

possam se encontrar ou se chocar (com seus iguais ou com seus diferentes) de tal 

forma que fiquem tramados e que da recorrência dessa “colisão” se formem cadeias 
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de significantes, da sorte de um enganche ou de um perpassamento: um átimo 

atravesse/perpasse outro átimo ou étimo justamente no ponto do vazio (Real) deste. 

Temos assim a figurativização dois círculos semifechados em que um esteja 

enganchado no outro, no exato ponto em que a presilha do primeiro atravesse o 

centro oco do segundo. Imaginemos ainda que a relação não seja entre dois, mas 

entre vários. 

O que tal visualização pretensamente nos pode metaforizar é que o Real de 

um átimo ou étimo, se lhe é indevassável, não o é para outro, podendo ser rompido 

por este outro átimo ou étimo, o que poderia redundar em uma cadeia ainda mais 

forte (e que formaria o substrato inconsciente dos nossos imaginários ou mesmo de 

nossas compulsões). Pensemos ainda na possibilidade de esse enganche 

destramar o –tomo pinçado da sua cadeia, de tal forma que a força dessa ruptura 

possa mesmo irromper à linearidade sob a forma do chiste, do ato falho, do lapso.  

Nesse segundo caso, em sendo assim, tais atravessamentos do inconsciente 

não seriam manifestações aleatórias ou esporádicas, mas pontos de basta de 

contínuos investimentos que constituem os significantes, na noite do mundo, entre 

cujas representações se constitui um sujeito à revelia ou desconhecimento do eu. O 

lapso ou o ato falho são denominações que corresponderiam, dessarte, ao domínio 

do advento êuico ou mesmo ao âmbito do sujeito histórico (subjetivado na trama dos 

discursos que o constituem), mas jamais fariam jus à totalidade do estatuto desses 

fenômenos.  

Nesse ponto, parece-nos que entender tais manifestações (atos falhos etc.) 

como “falhas” ou como solapamento das intenções de um sujeito seja, ainda que 

sob a efígie da evidência, ato contínuo ao de“tomar partido” (tomar partido do eu ou 

do sujeito histórico). Isso porque, ao situarmos essas manifestações na dessimetria 

do quadro de forças entre o sujeito e o inconsciente, o seu estatuto é o de um 

argumentum ad baculum: não o ato em falha, mas o verdadeiro ato de fala (regrado, 

malgrado não previsível), dito lá onde o sujeito é mais do que ele mesmo; não a 

revelia da vontade, mas uma outra manifestação volitiva ainda mais forte, indômita e 

incalável, justamente porque advinda do calado do inconsciente.  

Nesse sentido, um ato “falho” é uma violência não apenas pela maior força 

desse mais-que-nós-mesmos que nos sequestra do nosso esforço de 

racionalização, mas porque, em um sentido ainda mais radical, nos viola em nossas 

coordenadas simbólicas, em nossa encenação do recalque – a sempre mal sucedida 
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substituição do Desejo pelo desejo. Considerar essa emergência na pontualidade da 

sua expressão fenomênica (o ato falho) é tomar partido do sujeito e de sua ilusão 

subjetiva, ao passo que considerar tal emergência como a terminalidade apreensível 

de um epifenômeno, isto é tomar partido desse mais-que-nós-mesmos, implica 

considerá-la como um ato extremamente bem sucedido. 

Permitindo-nos alguma sorte de fuga ao nosso objeto teórico aqui, ousamos 

afirmar que o echapééseria a energia pulsional liberada quando um átimo/étimo 

perpassa o Real de outro átimo/étimo, assim como a repetição (obsessiva) seria 

produto do sentido forjado em cadeias que o não perpassetorna mais fortes a cada 

catexia. Assim, isso que vem emergir no âmbito da linearidade, na sorte de um 

estranhamento ou de um excesso – conforme o desenvolvimento dessas noções em 

Ernst-Pereira (2009) –, é muito mais que uma falha na estase dos sentidos. É, antes, 

seu êxtase. 

Nesse ponto, o que teríamos pode ser entendido por um jogo de palavras. 

Como condição primeira do advento êuico, a irrupção subjetiva seria a (ex)pulsão do 

Real, retomando o que propusemos à relação entre o Real e o Simbólico. Se é o 

Real que pulsa no cerne dos investimentos de significação, organizando-os e os 

movimentando, é o Real que, trabalhando sobre si mesmo, rompe a si mesmo e 

assim irrompe.  

O ato falho, por exemplo, é um resto de sentido histórico perpassado por uma 

mobilização libidinal (ou vice-versa) que – se ganha, nos contornos estritos da 

enunciação, um sentido pontual e analiticamente rastreável – reconta, em um âmbito 

maior, duas histórias sempre-já ditas: a história do sujeito como transitividade do 

Desejo e a história do sujeito como posição em um quadro de forças sociais. 

2.3.6 O trabalho do sonho e suas condições de produção – um estudo de casa 

Com aquilo em que você [não] pensa 
durante o dia, você sonha à noite 

(Provérbio chinês) 

Aqui vamos tentar avançar um pouco em relação ao já desenvolvido e, de 

forma mais aplicada, aclarar pontos que nos parecem exigir melhores 

considerações. De chofre, já estabeleceremos a tese em torno da qual se organiza 



122 
 

esta seção: assim como toda produção de sentidos, o trabalho do sonho é 

constituído por condições de produção, em um mesmo compasso, sócio-históricas e 

enunciativas. 

A primeira condição de produção exige-nos um recorte preciso a partir do que 

desenvolvemos acerca dos restos dos investimentos de significação, especialmente 

a interconstituição entre os histórico-ideológicos e os libidinais/pulsionais. Nesse 

esteio, para dar conta desta primeira condição de produção, adoptaremos o 

sintagma condições ou materialidades histórico-desejantes para essas formações do 

Inconsciente que respondem à ambiguidade sintática do desejo do Outro. 

É essa radicalidade da interiorização da exterioridade (tanto como nossa 

inscrição na História quanto como nosso registro para o Outro) no mesmo batimento 

da radical exterioridade do nosso íntimo (como a estrangeiridade de nós mesmos 

para nós mesmos) que nos permite forcluir, no domínio da História e do 

Inconsciente, não sermos fonte do dizer. 

A segunda condição de produção, que é da ordem da enunciação, parece-nos 

clara em sua possível, ainda que não única, remissão, no caso em tela, às 

tagerestes. Essa recontação das ancestrais histórias da História e do Desejo é 

reavivada, é posta em funcionamento justamente pelos restos vestigiais das últimas 

produções de sentido pelo sujeito.  

É essa roupagem enunciativa, nova a cada vez, dos enunciados imemoriais 

do sujeito – lá onde se encontram nele radicados os sujeitos da História e do 

Inconsciente – que tanto constituem nossa impossibilidade de ter o domínio dos 

sentidos do que sonhamos quanto nos preservam da encenação de nós mesmos. 

Se lá operava o esquecimento nº1, aqui se nos apresenta flagrante o de nº2. 

Vamos ao primeiro estudo de caso em casa, mas antes nos permitamos uma 

“nota técnica”. Temos eu e minha esposa um filho, que à época do experimento 

contava com uns três anos. Era uma fase em que, em virtude de eu estudar de 

madrugada para esta tese e de minha esposa ter horário laboral convencional (o que 

não era meu caso), cabia a mim levar o gurizinho ao banheiro durante a madrugada 

para que ele não banhasse os lençóis a cada noite.  

Isso fazia com que eu tivesse um horário de sono mais interrompido de 

madrugada, que eu recuperava em uma sessão matinal de cinquenta minutos pelo 

meio da manhã, quando minha esposa e meu filho j‟haviam saído. A feliz 

coincidência com a leitura de Freud e a possibilidade de rememorar o sonho, tão 
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logo finda a sesta, possibilitaram-me, sem a pretensão do príncipe de Serendip, usar 

como argumentos aqui observações que se repetiram74. 

Sem qualquer pretensão de um relato pormenorizado e de conclusões 

fortemente calcadas75
, um primeiro sonho a ser relatado é a parte final e única 

lembrada em que despertei ao som da função alarme do celular. A cena final do 

sonho era meu filho de pé ao lado da cama com ar de admoestação me 

perguntando: pai,não vês que estou te chamando? A intertextualidade evidente com 

o sonho descrito por Freud é signo de uma tagereste de uma leitura que eu fizera 

posta a funcionar no sonho. No entanto, parece mais significativo aqui um outro 

aspecto. 

A função “soneca” do celular tem um som característico e, convenhamos, 

irritante, dado o que ela significa (o fim de um período de descanso). Esse som 

externo biologicamente incorporado ao sonho (embora haja um relaxamento da 

musculatura auditiva, não há uma suspensão total da audição) foi apropriado pelo 

trabalho do sonho, tanto no sentido da incorporação de um elemento de interesse (a 

inclusão do meu filho como personagem da história que se me desenrolava) quanto 

no sentido de ressignificação de um elemento sonoro externo. 

Não pretendo tirar aqui nenhuma regra geral estatisticamente comprovada, 

mas em todas as vezes em que realizei o experimento de submeter-me, em estado 

de sono, a um elemento sonoro externo  (a programação de algum aparelho 

eletrônico para funcionar durante o meu sono), esse elemento foi de alguma sorte 

incorporado à trama ficcional do sonho, foi deslocado de seu conteúdo objetivo 

quotidiano. Ousemos dizer que esse elemento constituiu, no caso em tela, o 

elemento da condição enunciativa da produção do discurso onírico. 

Isso posto, postulo que essa incorporação específica tenha se dado via étimo: 

a homologia entre um resto semântico do aviso sonoro do celular (o seu despertar) e 

o funcionamento dessa memória do sentido na encenação, na trama do sonho, de 

um chamamento do meu filho (o seu me despertar). No esteio dessa primeira 

aproximação, devo tentar desenvolver em que termos a homologia atímica encontra 

o étimo de um objeto do quotidiano, obviamente pressupondo a retroatividade desse 

caminho de mobilização performativa do inconsciente. 
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 Não descarto a possibilidade de esse ser apenas um esforço algo ridículo de justificar o simples ato 
de dormir; luxo nunca muito isento de culpa para quem está na pós-graduação. 
75

 Mas com alguma esperança de que isso seja relevado pelo leitor. 
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Embora tenha sido um ato deliberado o de programar o celular para despertar 

e embora houvesse sido algo que me não afligisse (a restrição de sono em 

determinadas épocas do trabalho de produção de uma tese não me seria, em nível 

consciente, um aspecto particularmente agressivo ou desolador), tê-lo feito produziu 

em mim um resto libidinal de interdição do desejo 76  (o desejo de dormir, de 

descansar). Uma catexia, provavelmente de menor força, mas suficientemente 

censuradora a ponto de merecer registro inconsciente. 

No entanto, a privação de horas de convívio familiar em virtude de um 

trabalho de tese é especialmente pungente para quem tem um filho pequeno, com 

suas demandas de atenção e com a célere mudança das fases de seu 

desenvolvimento, produzindo conscientemente, ou nas penumbras de uma catexia, 

um forte e progressivo sentimento de culpa. O desejo interditado de dar maior 

atenção ao filho, ainda que supostamente contornado por um esforço de 

racionalização (buscar progredir na carreira para dar-lhe uma vida melhor, 

conscientizar-se de que a presença paterna ou materna não pode ser full time pelo 

próprio bem da criança etc.), impôs-se-me como elementos da narrativa onírica. 

Em primeiro lugar, do sonho posso lembrar a postura tesa do meu filho em pé 

ao lado da minha cama (edição e reedição da cena do sonho freudiano) como uma 

das materialidades histórico-desejantes da prontidão da demanda, em concerto com 

o enunciado visual da sua expressão infantil admoestadora. A inversão da posição 

de nós personagens em meu sonho é não apenas a transitividade do sujeito agente 

ao meu filho (como pretendo em seguida demonstrar), senão também a interdição 

de uma evocação lateral da possibilidade trágica da morte do meu filho. Ao ocupar 

eu, na cena onírica, a posição do filho falecido freudiano, a catexia evita um desvio 

desnecessário e indesejável no caminho que me levará ao despertar. 

Quanto a esse não desvio, pensamos poder buscar um porquê a partir do 

freudiano A interpretação dos sonhos, no qual o conteúdo manifesto do sonho e os 

pensamentos oníricos a ele associados encontram-se por meio da 

sobredeterminação. É por meio da sobredeterminação que a cadeia de significantes 

passa a reger-se em concerto, representando, no espaço de um recorte temporal, o 

sujeito de uma única, ainda que não apenas 
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 Está materializado na letra minúscula com que se identifica de que desejo estamos a falar, porém 
sempre cabe frisar que se visa aqui ao desejo objeto; não a causa do desejo. 
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os elementos do sonho são repetidamente determinados pelos 
pensamentos do sonho como também cada pensamento do sonho é 
representado neste último por vários elementos. As vias associativas levam 
de um elemento do sonho para vários pensamentos e de um pensamento 
para vários elementos do sonho (FREUD, 1996 [1900], p. 310). 

Por sua vez, o enunciado verbal onírico “pai, não vês que estou te 

chamando?” não funciona apenas por repetir intertextualmente a cena do sonho 

clássico, mas também encena, no meu sonho, o diálogo, cujo início é delegado ao 

meu filho. No vocativo pai, no cariz fático tanto da pergunta que inicia com não vês 

(e que denuncia, pelo advérbio, minha posição de alheamento) quanto do pronome 

oblíquo te e no item lexical chamando (tanto pelo verbo de transitividade 

interpessoal que materializa o apelo do filho quanto pelo gerúndio da ação em 

decorrer), tenho a materialidade de uma injunção filial para que eu lhe desse 

atenção. 

Nos termos que propusemos alhures, a materialidade desses enunciados 

oníricos verbais e visuais é histórico-desejante, e aqui pretendemos de fato que o 

sintagma signifique menos por sua bem-vinda eufonia e mais pela síntese que dá à 

maravilha da radical interconstitutividade dos sujeitos da História e do Inconsciente 

no sujeito empírico. A materialidade histórico-desejante atine tanto a um lugar de pai 

em nossa formação social, ocupado sob o signo da contradição (uma vez que não o 

posso ocupar senão não ocupando outros lugares e senão cumprindo requisitos 

específicos que não permitem a esse mais-que-eu-mesmo ser o que quiser), quanto 

a um desejo de ser ou vir a ser este77 pai, à altura da demanda do Outro no outro78 

que é meu filho. 

Esse perpassamento átimo-étimo registrou, para mim e no ponto onde sou 

mais-que-eu-mesmo, os desvãos entre dois desejos postos como contraditórios 

(avançar na tese e dar atenção ao meu filho) na homologia do despertar para o 

trabalho para com o despertar para o filho. O que se me encenou, nos bastidores de 

um desejo (fortemente sustentado por esforços de racionalização) e de outro 

(fortemente sustentado por injunções de fôro íntimo que materializam condições 

culturais de produção) funciona como anteparo necessário da economia psíquica 

para evitação da angústia: a distância do Desejo, interditado, de uma totalidade 
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 Preferimos usar este para marcar, pela não remissão anafórica ao pai de que falávamos, a 
incontornável exoforicidade do pai; em outros e melhores termos, o imaginário de pai constituído por 
uma falta, no esteio de um lugar irredutivelmente inocupável. 
78

 Ele tinha só três anos... Aqui outrinho faz todo (o) sentido! 
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irrestrita, para a qual os desejos são respostas parciais que não põem em 

funcionamento a causa: o narcisismo do Desejo (ser amado pelo Outro, por ser bom 

pai, bom pesquisador etc.). 

Ao avivar meu interesse subconsciente (ou êuico?) com um elemento de 

altíssima mobilização libidinal (porque objeto de amiúdes recalques de restrições 

quotidianas) – meu filho, o Inconsciente narra, para o público ora atento que eu lho 

era, a sua velha e mesma história do Desejo inatendido, porque justamente 

inatendível. Em certa medida, é para Ele (Desejo) que eu devia despertar – era Ele 

que me demandava atenção –, apelo, no entanto, realizado sob a condição tácita de 

nunca ser bem sucedido, visto que disso decorre a consequente e tautológica 

necessidade de um próximo chamado. A inatendibilidade do Desejo é a condição de 

partida para que ele venha a demandar,uma outra vez – e outras e outras tantas 

vezes! –,ser atendido.A impossibilidade de ser atendido é aconditio sine qua 

nonpara que Ele no-lo exija. 

2.4 O NÓ SUBJETIVO – DA PERTINÊNCIA DO CONCEITO À SUA 

PRODUTIVIDADE INTERPRETATIVA 

O nó subjetivo dá-se no intrincamento do sujeito da História/Ideologia com o 

sujeito do Inconsciente/Desejo. Esse intrincamento realiza-se em, ou é suportado 

por, um sujeito empírico. A consideração teórica do sujeito empírico não implica, 

todavia, assumir um legado solipsista ou ir além de considerar o sujeito empírico 

mais do que um mero suporte aos outros dois sujeitos (lembrando que o 

enodamento é aqui nosso objeto).  

Nossa atenção ao suporte é defender/demonstrar a quintessência do 

funcionamento ideológico-pulsional das determinações da História e do Inconsciente 

à medida que produzem a evidência existencial e significativa daquilo que somos (a 

althusseriana concepção de que somos sempre-já sujeitos e isso constitui o efeito 

ideológico elementar) e daquilo que vemos: imagens, objetos empíricos, eventos, 

cores (e poderíamos adentrar outras searas sensoriais ao citar sons, olfatos, 

percepções de distância...). 

Por outro lado, o sujeito empírico é não só forma e sítio, mas também 

condição sine qua non para a realização do sujeito em uma acepção maior. Falamos 
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aqui tanto do sujeito do Inconsciente (que, pelo empírico, realiza um investimento 

libidinal) quanto do da História (que, pelo empírico, realiza um investimento 

ideológico). Esse investimento, mais que se tratar de um jargão emprestado do 

discurso econômico, parece mais aproximar-se de um “in-vestir”, de uma incursão 

que visa a dotar-se de meio para aceder à materialidade. 

Há um investimento do inconsciente, e este instaura o desejo e, por 

conseguinte, a falta. No esteio da falta, há a implicação do Outro-outro, condição 

dual da alteridade, que funda o sujeito nas malhas da linguagem. Nela, o sujeito 

como efeito de linguagem, acontecimento simbólico, projeta a si e o outro, 

organizando o aparelho psíquico a partir de incisões no Imaginário. 

Há um investimento da História, que, através da ideologia, produz e colige as 

evidências como um efeito de sua exterioridade. O sujeito, injungido à significação, 

não pode prescindir de inscrever-se nesse processo e o faz de uma posição de 

interpretação. Posição esta que disciplina, que lhe diz o que ele lê ou vê. 

Como o que trataremos a seguir não prescinde de nenhum, consideraremos 

esses três sujeitos – o empírico, o do inconsciente e o da História – como um 

enodamento. Um ser empírico em cuja faculdade de ver se realizam um sujeito do 

Desejo/desejo e um sujeito da Ideologia Geral/ideologia particular, que se projeta (e 

se reconhece) na imagem que vê. Passaremos a tratar, pois, o sujeito por “nó 

subjetivo”, como uma figurativização de sujeito de um discurso que se vê 

afectado/constituído pela “exterioridade” (interdiscurso que se ancora em sua fala 

por meio de pré-construídos e discursos-transversos) e por seu fôro mais íntimo, seu 

inconsciente, que irrompe na linearidade significante do que diz.  

No discurso que se materializa enquanto um efeito de sentido a outro sujeito, 

há sempre um rastro do modo de subjetivação de um e de outro sujeitos –  a filiação 

de um e de outro a uma ou mais Formação(ões) Discursiva(s) que pontua(m) o que 

é dito. Em paralelo, há sempre um atravessamento –percebido ou não – do que 

caíra no Inconsciente (“sempre-já” desligado de uma FD, conforme Pêcheux, 1995, 

p. 176), nos termos do que pensamos haver defendido no que tange aos 

investimentos de significação. 

Nossa defesa do conceito de nó subjetivo pauta-se na suposta clareza 

expositiva da inter-relação entre os sujeitos da História (Ideologia) e do Inconsciente 

no sujeito empírico e do rigor no atendimento aos princípios das áreas que 

compõem os entre-meios da AD. Se instituímos o empírico como terceiro 
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elemento,não o fazemos por reivindicá-lo como um elemento pretensamente objetivo 

ou da realidade, mas sim como o ultima ratio dessa radicação triádica: a evidência 

do sujeito empírico é a quintessência do sempre-já sujeito – do qual foi forcluída a 

contradição – autopercebido por uma narrativa êuica, que forclui, em sua trama 

ficcional, a falta primaz. 

2.4.1 A proposta de uma homologia formal em compasso com um 

funcionamento dessimétrico entre as noções de Ideologia e Inconsciente 

Para desenvolver o que pretendemos quanto à proposta de uma homologia 

de forma entre Inconsciente e Ideologia (ainda que em uma dessimetria de 

funcionamento), recorramos ao matema a seguir, com que Lacan estruturou o 

discurso do mestre e o utilizou como descriptor do ingresso do sujeito na ordem da 

linguagem ou do Simbólico. 

 

Figura 13: S1 e S2 

Embora condense o todo do processo em um processo derivativo e linear, o 

matema nessa sua apresentação final não dá conta de um processo sempre-já 

anterior, ainda que apenas recuperável em estado mítico, senão vejamos. Tomemos 

como exemplo uma criança em estágio anterior ao do espelho. Em sua psique, ela e 

a mãe são uma só pessoa e, portanto, formam uma unidade significante que 

notaremos como S. 

É a percepção pela criança do ingresso da figura do pai – que não 

necessariamente é o pai; poderia sê-lo o avô, uma tia ou mesmo um interesse 

laboral da mãe – nessa unidade ilusória, que instalará a falta da mãe como signo 

daquela unidade total, até então indevassável no imaginário infantil. Chamaremos 

esse ingresso de um elemento exterior como o Nome-do-pai.  Lacan explorará aqui 
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a homofonia em francês dos sintagmas leNom-du-père e le Non-du-père, para tirar 

uma consequência teórica interessante: o Nome-do-pai, que vetoriza a interdição 

advinda da Lei, do Simbólico é também o não primordial ao desejo da criança de 

totalidade com a mãe.  

A atuação do Nome-do-pai constituir-se-á como S2 e, retroativamente, alçará 

o S tido como atemporal, único, à condição de S1 – o significante mestre. Mas seus 

efeitos não se restringem à retroação de uma linearidade, senão também instauram 

a falta, o objeto a causa do desejo como subjacência ao ingresso desse elemento 

estranho e exterior. A perda daquela unidade com a mãe no Imaginário infantil 

implicará um Desejo inacessível, representado no denominador de S2 pela notação 

a.  

Por sua vez, o ingresso da Lei, do Simbólico (Outro) implicador de uma falta 

primordial e busca de gozo(produção) determinará a modalidade irredutível da 

produção de um sujeito a partir do significante mestre (agente). O sujeito como que 

deslizará do lugar vazio do agente e ingressará na Ordem Simbólica, no campo da 

linguagem, sob o signo de uma incompletude, tanto da retroprojeção de uma 

unidade imaginária com a mãe quanto da deparação inconsciente com 

impossibilidade de dizer tudo.  

O sujeito que, afinal, ingressa nesse campo do Outro, é sempre-já um sujeito 

barrado; verdade que determinará o funcionamento de sua economia psíquica. 

Portanto no sintagma notacional à guisa de uma fração o S original se transformou, 

temos o significante alçado a S1, no lugar do numerador, e o sujeito barrado $ no 

lugar do denominador. 

Oras, se a lógica lacaniana parece-nos implacável para explicar o sujeito do 

Inconsciente e se o que propomos aqui é o exercício teórico-analítico com a relação 

radicalmente interconstitutiva – já visada por Pêcheux e desenvolvida em outros 

termos por Žižek –, talvez nos calhe arriscar um pouco mais. Dessarte, visamos a 

estender a lógica apresentada pelo psicanalista francês ao sujeito histórico, 

alterando não a ordem, mas a positivação dos termos do matema. Desenvolvamos. 

Suponhamos o indivíduo puro, mítico e o tomemos, nessa sua 

inacessibilidade, como a unidade plenamente coincidente de si mesmo, sem 

interveniência externa. Notá-lo-emos como S. E suponhamos que essa unidade 

mítica possa vir, em um tempo também mítico – o do sempre-já, entrevisto em 

Pêcheux –, a ser submetida a um encontro com o Outro, na figura da interpelação.  
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Esse elemento exterior e estranho, ao filiar esse sempre-já sujeito em estado 

mítico, ao inscrevê-lo em uma posição e não em outra, retroage produzindo a 

quimera linearmente anterior de uma unidade, também mítica, anterior à divisão do 

sentido: a da Ideologia (ou Ideologia Geral, conforme o desenvolvimento 

althusseriano em funcionamento nos estudos discursivos). Acompanhando tal 

movimento de identificação, teríamos, pois, S (o significante mestre da Ideologia) 

tornando-se S1 mediante o ingresso de um S2. 

A figura da interpelação submete esse indivíduo sempre-já sujeito às 

condições de produção da verdade de sua condição histórica: a contradição 

(produção). O lugar vazio supostamente ocupado pelo indivíduo é o lugar do 

agente, o significante mestre que produz, a partir do Outro, um sujeito barrado em 

sua totalidade, isto é, um sujeito clivado (verdade), justamente pela tomada de uma 

posição: o sujeito histórico ou ideológico. 

Após esse breve introito, parece-nos defensável entender que, assim como 

no primeiro caso, podemos entender S1 como um deslizamento de uma formação 

imaginária infantil da sua unidade com a mãe para o sujeito barrado, tornando 

vacante o lugar do significante mestre que regrará ancestralmente o funcionamento 

subjetivo, algo semelhante ocorra no tocante à ideologia. 

S1, em termos do sujeito da Ideologia, seria a formação imaginária de uma 

unidade enquanto indivíduo mítico deslizando para um sujeito de uma filiação 

(ideologia), tornando vacante o lugar do significante mestre. Nesse caso, o lugar do 

significante mestre é o da Ideologia Geral, visto que regrará ancestralmente o 

funcionamento histórico-ideológico (no sentido de um significante sem significado, 

sem positivação), inclusive no regramento dos termos da filiação a uma ideologia 

particular que se dá no campo do Outro (S2). 

É possível estabelecermos alguma sorte de homologia também entre o 

Nome-do-pai e o Sujeito Universal, que aqui funcionaria algo como Nome-do-Sujeito. 

É ele que determinará, para cada sujeito ideológico ali constituído a Lei como o 

Simbólico (lenom) e como a interdição (le non), do que resultará uma certa 

homologia também entre os conceitos de castração simbólica (que, sob o signo da 

falta, inscreve o sujeito na linguagem) e o da clivagem (que, forcluindo a 

contradição, interpela o sujeito em sempre-já sujeito de uma filiação).  

Convém ressaltar, entretanto, que, se há uma homologia de forma entre os 

constructos axiomáticos do Inconsciente e da Ideologia Geral, há uma dessimetria 
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de funcionamento entre as duas ordens. Para tanto, vamos recorrer a um exercício 

de abstração a partir da figura anterior (S1  S2), supondo um processo cíclico – no 

tocante ao sujeito do Inconsciente – que derive para S3 e daí para S4 e assim ad 

nauseam.  

Nessa bateria de significantes, preserva-se a característica de fundo do 

sujeito: o de ser uma entidade relacional, isto é, no axioma lacaniano, o sujeito é um 

efeito de representação entre dois significantes. Oras, tal peculiaridade em nada é 

estranha à Análise de Discurso, para a qual o próprio discurso, conforme Pêcheux 

(1995), é um efeito de sentido entre sujeitos, ou para a qual o sentido, conforme 

Canguilhem (apud PÊCHEUX, 1999), é relação à.  

Em Dadalt (2014), vamos encontrar uma metáfora visual de um recorte dessa 

bateria de significantes: 

 

Figura 14: Bateria de significantes 

Por essa figura, podemos perceber o sujeito como o que se representa entre 

significantes no circuito pulsional formado por estes com o sujeito barrado e a causa 

do desejo. Estendamos o significante de posição em posição até à posição Sn e 

teremos a infinitude dessa cadeia em que o sujeito encontra registro psíquico no 

campo do Outro. 

Ocorre que, quanto à Ideologia/ideologia, embora o sujeito também possa ser 

concebido como o que representa um significante para outro significante, este 

processo dá-se em condição de repetição ancestral, não em termos de uma bateria 

significante. Se entendermos S1 como o significante mestre que alude à Ideologia 

Geral e que disciplina, ancestralmente, toda e qualquer filiação no âmbito do S2, S2 

é, por consequência, também um lugar tão hiante quanto S1. 

Assumidos tais pressupostos, incontornável se torna concluir que, dessarte, 

um novo significante ideológico que se desidentifique a uma dada ideologia (por ora, 
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notemo-lo como S3) não constitui elemento de uma mesma bateria significante com 

S1S2S3, mas sim substitui S2 em uma nova relação direta com o significante 

mestre, não formando uma bateria de significantes, mas repetindo o momento 

ancestral.   

Malgrado tenhamos a possibilidade de um discurso que se gere de um velho 

discurso (o que, aliás, é regra pétrea) – por exemplo, o discurso do luteranismo 

advindo de uma desidentificação ao discurso católico –, cabe ressaltar que esse 

processo se realiza no nível fenomênico, além do fato de ser somente capturável ou 

visível a partir de um dispositivo teórico-analítico para cujo gesto interpretativo 

pretendido importe uma maior ou menor discriminação de fronteiras. No entanto, 

mesmo em atenção a isso, pensamos poder apropriamente registrá-lo na seguinte 

expressão notacional:  

(S1S2S3 ) [ (S1S2‟) + (S1S2”)]. 

Em termos de funcionamento ideológico de fundo, esse discurso que vem do 

interior de outro discurso (como já o dissemos, isso abarca todo discurso) guarda 

relação com a Ideologia Geral. Isso porque é a partir da Ideologia que cada ideologia 

toma partido no sentido de contar particular e parcialmente a História em relação a 

uma posição dada no interior do diagrama de forças sociais situadas em termos de 

relações de aliança, neutralidade, desigualdade/subordinação, oposição, etc.Não há, 

assim, bateria de significantes no que concerne à ordem da História/Ideologia, mas 

uma reedição da cena inicial de filiação. 

2.4.2 O nó subjetivo: sujeito(s), em movimento79 – efeito de fechamento da 

proposta teórica 

Retomando a ambiguidade do conceito de sujeito –sempre a exigir um 

sintagma restritivo que aclare de que sujeito se está afinal a falar –, o que propomos 

aqui é um conceito de nó subjetivo que não apenas abarque as duas ordens de 

investimento de significação que se realizam em nós para produção de sentidos, 

mas também o funcionamento social e psíquico radicalmente interconstitutivo e 

interdecorrente dessas ordens no nível do sujeito empírico. 
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 Nunca é demais ressaltar a capital importância dessa vírgula para dar o cariz explicativo (nunca 
restritivo) a esse sintagma 
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Por óbvio que não estamos propondo uma recidiva solipsista ou mesmo um 

acordo teórico (e suas decorrentes e mal-vindas concessões) com uma vertente 

psicologista. Quando tratamos do sujeito individual aqui, pressupomos a projeção 

sócio-historica e libidinalmente investida da materialidade histórico-desejante (nosso 

objeto teórico-analítico) na concretude do corpo físico (inatingível, em nossos 

termos). À guisa de exemplo, tomamos o ver como o suporte material – já 

devidamente sobreposto à mítica e inatingível concretude do ato físico do exercício 

do sentido da visão – do olhar80, em um tríade indevassável do histórico-ideológico e 

do libidinal/pulsional no empírico. 

Nesse ínterim, a alegoria visual que nos melhor representa tal tríade é efígie 

amiúde nos livros de Análise de Discurso e de psicanálise, malgrado deslocada aqui 

em seu sentido original: o nó borromeano. Não há ideologia sem Inconsciente – seu 

ponto de falha e sua causa, no sentido do devir da ruptura como possibilidade de 

positivação. Não há Inconsciente sem Ideologia/ideologia – o Outro, que o prevê 

como anterioridade retroprojetada. Não há nem Ideologia/ideologia nem 

Inconsciente sem o suporte materialmente investido do concreto e do empírico, sob 

pena da inarredável admissão da existência dessas ordens anterior ao advento da 

espécie humana. 

Cabe aqui abrir parênteses e frisar a não utilização da palavra corpo. 

Poderíamos, em um exercício especulativo, conjecturar o reemplazamento do 

humano (na acepção de um self do indivíduo a partir dos investimentos de 

significação) em outra concretude que não a biológica; possibilidades e 

experimentações ainda rudemente incipientes em nosso tempo81. De todo modo, 

haverá ainda uma materialidade projetada em outra concretude não biológica, seja 

esta concretude bits ou qualquer outro elemento impensável para a tecnologia atual. 

Considerando que as premissas de que o sujeito é um efeito de sentido e de 

que o sentido está em movimento e considerando a conclusão silogística de que 
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 E, por extensão, do reparar, quando passamos a tratar do dispositivo metainterpretativo. 
81

 Abre-se aqui um leque que vai desde especulações como a do cientista Richard Terrile de que 
viveríamos em uma simulação computacional como avatares até experimentações de transferência 
da consciência do corpo humano para bases não biológicas (ainda nos rudimentos especulativos 
teóricos) e de extensão da consciência (manipulação remota, via computador ou mesmo internet, de 
próteses mecânicas a partir da mera tradução da manifestação volitiva da cobaia humana em sinais 
elétricos – sem o uso do corpo biológico, portanto – e a decorrente formação imaginária do próprio 
corpo como abrangendo a prótese remotamente manipulada). Quanto a esta última, as 
experimentações do brasileiro Miguel Nicolelis, expoente na área, deixam-nos entrever um futuro a 
médio prazo de importantes aplicações práticas (medicina, atividades em áreas de risco, etc.) e 
ancestrais discussões físicas doravante em novos termos. 
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dessarte o sujeito está em movimento, é incontornável estendemos à noção de nó 

subjetivo o movimento como atributo. Dessa decorrência um tanto óbvia, extraiamos 

consequências teórico-analíticas menos simples e mais produtivas: qual o dínamo 

desse movimento? Ou mais precisamente: em que a noção aqui defendida melhor 

exploraria o movimento como atributo para sustentar a deriva da interpretação.  

Meramente dizer que os sentidos estão em movimento não responde à 

eventual pergunta de por que eles podem ser sempre outros (seria, aliás, mera 

tautologia) ou por que a repetição se dá (algo como os sentidos precisam ser 

repetidos porque sempre podem ser outros). Aqui vamos ousar dizer que os 

sentidos podem ser sempre outros, apesar da ideologia; isso nos exige dois 

apontamentos essenciais. 

O primeiro é o de que uma ideologia, por sua perspectiva focada mas de 

efeito totalizante, trabalha por sua própria manutenção. Se ela é ou acaba sendo 

esteio de legitimação de um determinado arranjo de forças sociais, é lídimo esperar 

que ela trabalhe pelo congelamento desse concerto. Nesse contexto, uma repetição 

formal é o sítio de resistência de uma ideologia ao seu exterior, uma vez que, pela 

concessão do movimento no ámbito do sistema semiolinguístico, age pela reiteração 

dos seus sentidos, dos seus dizeres. 

Ao contra-argumento de que uma ideologia se move em resposta a uma outra 

ideologia, responderíamos que, embora o acerto dessa perspectiva no nível 

fenoménico, falta aqui um elemento essencial: uma dada ideologia surge sempre a 

partir de uma outra, com cujos saberes estabelece relações de oposição, aliança, 

etc. Assim sendo, há algo que falha na ideologia ancestral para que advenha uma 

outra formação ideológica, o que nos leva ao segundo apontamento. 

Pêcheux, já em Semántica e Discurso, apontava, a partir de Lacan, que só 

existe causa daquilo que falha. A precisão desse contraintuitivo axioma parece bem 

calhar aqui, quando relacionamos os limites e os falhanços de uma dada formação 

ideológica ao ensejo de uma outra. À guisa da negação do estatuto de existência à 

relação sexual pelo psicanalista francês, ousamos considerar que não existe relação 

entre formações ideológicas/discursivas, senão sob o signo da relação de uma com 

o simulacro (ou com a projeção fantasmática) da outra. 

Disso decorre que as relações mencionadas (aliança, subordinação, 

oposição, aparente neutralidade etc.), embora existam e funcionem 

significativamente, são antes efeitos relacionais, seja da construção analítica seja do 
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gesto de interpretação do falante,do que propriamente consequências naturais de 

um suposto funcionamento autônomo dos dizeres. Por sua perspectiva de efeito 

totalizante, uma formação dialoga consigo mesma, com as diferentes posições do 

seu interior. O que há entre ela e sua exterioridade é um vazio a ser suturado em um 

gesto de interpretação, que, por exemplo, define o que é e o que não é a 

exterioridade específica dessa formação. 

Isso posto e admitido, temos um funcionamento ideológico que regula o 

movimento em seus domínios (pela repetição formal), expulsando-o quando, em 

demasia, para a exterioridade na contrapartida da desidentificação de um dado 

sujeito histórico (repetição histórica). Nesse contexto, supor a falha-causa de uma 

outra formação parece vir de encontro ao modo como uma ideologia trabalha. Nesse 

ponto, julgamos intervir o Inconsciente. 

Toda e qualquer ideologia funciona pela forclusão da contradição; é a 

denegação da objetividade material contraditória dos seus sentidos que permite 

tomadas de posição, produção e reconhecimento de evidências, efeito totalizante. É 

nesse resto inassimilável para uma dada ideologia que medram as condições de 

emergência da falha. 

Em paralelo – e aqui tomarmos o sujeito individual como nó subjetivo nos 

parece apropriado –, o sujeito histórico se realiza em um sujeito cuja narrativa êuica 

jamais dá conta da sua verdade, da sua dimensão subjetiva ainda mais radical. Essa 

parte supranumerária do nós-mais-que-nós-mesmos inviabiliza a soma do todo82, 

em uma espécie de inversão do postulado holístico do todo como muito maior do 

que a soma das partes.  

Isso porque, mais do que se somar ao sujeito histórico-ideológico, o sujeito do 

Inconsciente vem para perturbá-lo ao investir contra a porosidade das suas 

fronteiras, ao enviesar o olhar que o concerto de saberes dirige a si mesmo. Em 

certo senso, o que falha em uma ideologia é o recalque do desejo, no momento em 

que os dizeres, os sentidos, os investimentos de significação não mais atendem à 

demanda do objeto a. Evidentemente, isso ocorre no bojo histórico e tem, dentre 

suas condições de produção, um dado funcionamento a partir de uma dada posição 

no jogo de forças sociais.  

                                                           
82

 Estamos aqui a ponto de defender esse eu-mais-do-que-eu-mesmo como tela da diferença minimal 
do sujeito, todavia deixemos tal desenvolvimento para mais adiante, quando tratarmos da imagem e a 
materialidade histórico-desejante dos seus simulacros. 
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À guisa de um exemplo ao qual não iremos mais pormenorizadamente nos 

deter, não foi exatamente uma falha interna da ideologia católica (a inconsistência 

lógica de seus pressupostos, uma contradição retórica na exposição, uma 

impropriedade factual etc.) que adveio como causa da ideologia luterana. O que 

falhou foi o recalque, até então eficiente, do desejo de mudanças sociais mais 

aproximadas, como simulacro, à demanda do Desejo na economia psíquica. 

A matriz de sentidos do discurso católico viu-se, então, impotente diante do 

Che vuoi?83, que ensejou a ruptura. No êxtase da repetição histórica, configura-se 

uma outra matriz, que, no caso em tela, opera seleções de saberes, tensionadas 

entre a denegação da filiação (por exemplo, na atualização do pré-construído de que 

Deus existe) e a desidentificação (por exemplo, na refutação da figura de um Sumo 

Pontífice), a partir de uma ocorrência alçada à condição do acontecimento: a crítica 

à venda de indulgências. Não foi o gênio de Lutero, mas no gênio de Lutero, que se 

realizou a demanda social epocal de uma igreja mais market friendly, prenúncio 

talvez da migração, hoje mais observada, das coordenadas espirituais para as 

mercantis na economia do Desejo.  

Nesse contexto, o discurso luterano alterou radicalmente as relações entre as 

várias roupagens do Desejo. Se o discurso católico propunha a relação de oposição 

entre o desejo de paz espiritual e o desejo de riqueza ou a relação de aliança entre o 

desejo de ser virtuosoe o desejo de aceitar a condição social de pobreza, o 

luteranismo inverteu tais coordenadas. Em ambas as ideologias ou formações 

discursivas, no entanto, funcionava um constructo teológico de Deus que servia de 

esteio para um dado arranjo de forças sociais, que soube transmutar a 

inatendibilidade do Desejo em força motriz. 

Se pensarmos a História como a mudança dos cenários e aevolução 

diacrônica das forças sociais, e não como a narrativa monocórdia do sempre-já e 

para-todo-o-sempre da situação imutável, podemos considerar que não há História 

sem Inconsciente. Se pensarmos o Inconsciente como a anterioridade retroprojetada 

do sintoma – retroprojeção esta materializada na díade do Desejo-desejo – e no 

sujeito, do qual e ao qual, aporicamente, se parte e se chega, podemos considerar 

que não há Inconsciente sem História ou I(i)deologia. 
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 Chiste imprevisto e, quiçá, sacrílego este de relacionar o demónio enamorado de Lacan à gênese 
de um discursoreligioso! 
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O ponto-chave do movimento dos sentidos (e, por extensão, do sujeito, que é 

um efeito de) é o Inconsciente. É ele que, sob o signo inapelável da demanda que 

jamais pode ser plenamente atendida, s‟encontra em irreprochável movimento e, 

assim, faz mover-se, tanto quanto não lhe possa resistir, a ideologia. Tal 

especulação teórica não teria maiores desdobramentos (ou mesmo necessidade) 

não fora um pressuposto que assumimos: a radical convocação do sujeito, qua nó 

subjetivo, à produção do sentido.  

Não apenas sujeito e sentido estão em movimento, senão também o próprio 

processo de produção, no instante mesmo de seu funcionamento, se movimenta. A 

assumpção dessa perspectiva leva-nos a considerar a estaticidade do texto84 (da 

imagem empírica) um efeito, uma ilusão objetiva, que não pode prescindir disso para 

o gesto interpretativo ou analítico, mas que implica, e exige de nós consequências 

teórico-metodológicas, traduzidas em resistirmos não apenas à opacidade da forma, 

mas também ao enviesamento do olhar que lhe dirigimos. 

                                                           
84

Se cabe, nesta tese, mais uma aposta, adiríamos que é justamente onde aparenta ausência, 
silêncio ou estaticidade, que os sentidos mais fervilham... 
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3DA PARALAXE À IMAGEM 

Neste capítulo, pretendemos desenvolver um constructo teórico-analítico para 

a imagem, que, segundo entendemos atender aos princípios e entre-meios da 

Análise de Discurso, parta do pressuposto já assumido de que ela imagem é um 

investimento de significação realizado por um nó subjetivo, a partir de dadas, e em 

certa medida inacessíveis, condições de produção, no decurso de um movimento de 

sentidos e para o concurso de uma materialidade histórico-desejante. 

Para tal, discutir uma proposta de ontologia da imagem (componentes, 

tipologias, temporalidades, sítios etc.) e uma proposta de tomada da imagem (em 

que discutiremos as condições enunciativas de produção em concerto com as sócio-

históricas) parece-nos de basilar importância. Ademais, aqui retomamos, em outros 

termos, a discussão iniciada em Quevedo (2012) da pertinência de um Real da 

imagem. 

3.1 O INVESTIMENTO SIGNIFICANTE: A TOMADA DA IMAGEM 

A expressão “tomada da imagem” parece-nos, à semelhança de “tomada da 

palavra”, uma boa metáfora do investimento de significação que é produzir uma 

imagem a partir da imagem empírica. Aliás, é mesmo possível pensarmos na 

tomada da imagem de forma dupla: tanto da imagem empírica quanto da imagem 

leitura. No caso da primeira, temos o lugar do produtor (marcado pela intenção de 

um sujeito de direito e/ou empírico: o fotógrafo, o chargista, etc.; e não marcado: 

uma foto deflagrada automaticamente, como nas fotos de satélite ou radar) e temos 

o lugar do receptor 85  (que obviamente vai ser sempre marcado por um sujeito 

empírico e/ou de direito). No caso da imagem como leitura, adoptando-se os 

pressupostos da AD, falaremos de um processo de produção de leitura, de um 

investimento tanto do sujeito histórico quanto do sujeito inconsciente (ambos se 

realizando no sujeito empírico) que, a partir de dadas condições discursivas e 

enunciativas, textualizará o que se lhe põe diante dos olhos: seja a imagem 
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 Obviamente que, para os fins aqui propostos, só haverá tanto um único produtor quanto a própria 
figura de um “receptor” no caso da imagem empírica, do objeto de uma troca ou prática social.  
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suportada por um objeto empírico de uma prática social (foto. e.g.), seja a imagem 

de uma paisagem ou de um evento (vistos da janela, por exemplo). 

Com base nisso, cremos ter afirmado que, antes mesmo de nos referirmos a 

um campo e a uma formação discursivos (é evidente que a tomada da imagem de 

uma foto publicitária e a de uma foto de família funcionam diversamente), a tomada 

da imagem será uma coisa ou outra conforme o que ela seja e o sujeito que a tome.  

No nosso objeto de estudo, que é a imagem leitura (seja a tomada da imagem pelo 

nó suportado pelo sujeito produtor seja a tomada pelo nó suportado pelo “receptor”), 

a imagem a ser analisada são cálculos86 do analista, a partir de traços de uma 

tentativa de administração dos sentidos pelo primeiro e da corroboração ou 

refutação dessa leitura pelo segundo87. 

A própria expressão “tomada da imagem” parece-nos mais apropriada agora 

somente ou a uma tomada da imagem empírica (o acontecimento enunciativo da 

proposição de uma imagem: por exemplo, um anunciante que veicula em uma 

revista a foto do produto anunciado) ou a uma tomada da imagem pelo analista. 

Esse último tomá-la-á como sua em um gesto de interpretação que vai se situar no 

equilíbrio ténue entre a construção de um mirante88e uma espécie de „cinismo ao 

cénico‟ (processo de desidentificação à imagem, deslocando superposições para 

desnaturalizá-la, para desconstruir-lhe a evidência, para torná-la-nos estranha)89. 

Assim como a tomada da palavra é um investimento de significação, a 

“tomada da imagem” (no sentido de produzir uma imagem a partir da imagem-OE) é 

um investimento que ce(n)sura o interdiscurso, produzindo sentido a partir de um 

lugar e no interior de uma formação discursiva (e por isso refutamos a expressão 
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 Vou retomar mais adiante a palavra “cálculo” em sua ambiguidade. 
87 Temos a adensada impressão de que, no mais das vezes, a interpretação é esse jogo de forças 
dessimétricas entre duas posições de interpretação. A vantagem que vemos em considerar o “nó 
subjetivo” é a de propor-se a dar conta de que, no âmbito de um único sujeito indivíduo considerado 
em dois momentos distintos, as suas duas posições em jogo até podem ser a mesma posição 
histórica, mas nunca representam o mesmo investimento pulsional/libidinal. Em outras palavras, o 
conceito de nó subjetivo inocula, no cerne da concepção de sujeito, uma decalagem (na qual, para 
Orlandi, se constitui a interpretação) em termos dos quais a noção de sujeito histórica não pode dar 
conta, pois está intimamente ligada ao movimento dos sentidos (e, por extensão, dos sujeitos). Isso 
vai culminar no que vamos propor chamar a seguir de “metáfora subjetiva”. 
88 Mirante como a assumpção radical de um lugar e de um gesto de interpretação [essa ideia foi 
parcialmente desenvolvida na dissertação (e referida na defesa pelo retrato de Magritte), e acredito 
podermos investir de forma mais pesada na tese: o analista precisa situar o ponto de onde observa (o 
mirante), tanto do ponto de vista histórico-ideológico (que me parece mais fácil) quanto do ponto de 
vista pulsional (no que aquela foto me afecta ou não) – nesse ponto, creio que o “punctum” de 
Barthes nos calhe bem. O problema – grande problema, aliás! – é construir o procedimento teórico-
analítico. 
89 Só há sentido em construirmos o mirante de análise se nos propusermos a sair dele... 
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“discurso da imagem/imagético” senão quando “discurso da escrita” produza 

sentido).   

O que vemos –e tentaremos exemplificar com a mais prosaica das situações 

– é sempre o efeito de um cálculo. Em primeiro lugar, é o cálculo “matemático” de 

um intermédio que nossos olhos fazem para visualmente construírem em conjunto o 

objeto. Dois lúdicos exemplos podem, pensamos, dar conta do esclarecimento disso: 

(1) quando fazemos a brincadeira de tapar alternadamente um e outro olho para 

vermos um objeto estático à nossa frente, bem percebemos não só a paralaxe90 do 

nosso olhar (a impressão de que o objeto se move, quando o que muda é o olho a 

partir do qual vemos o objeto), mas também que, olhando o objeto com os dois olhos 

simultaneamente, nossos olhos “põem” o objeto onde ele não está. O que vemos é 

fisicamente o resultado de um cálculo (e, se considerarmos que vemos em 

movimento, o ato físico de olhar é resultado de um portentoso serial de cálculos). (2) 

quando observamos um ventilador de teto em movimento, as hélices desenham um 

círculo tanto mais hachurado quanto maior a velocidade. Tanto a paralaxe quanto o 

movimento nos dois exemplos parecem-nos boa alegoria para a regulação, já no 

nível “puramente” biológico, do visível. 

Em segundo lugar, é o cálculo na acepção etimológica: a pedra ou o 

obstáculo irremediável de uma matriz de significação; o real secundário implicado 

nas e pelas condições de impossibilidade do Simbólico (FINK, 1998). Essa lacuna 

incontornável responde pelo divórcio entre o Real do que observamos e o que 

observamos. Inspirando-nos no famoso exemplo lacaniano dos sucessivos lances 

de moedas, propomos o seguinte exercício de raciocínio: imaginemos a tarefa de 

representar visualmente em um papel o que vemos neste momento. Com uma 

condição: a de só usarmos formas circulares (ou retangulares ou triangulares ou de 

determinado tamanho...). O que teremos em determinado momento da nossa 

“pintura” é a impossibilidade de desenhar determinado detalhe. A imagem obedece a 

essa constitutiva e indefectível condição: não podemos ver o objeto de todas as 

posições possíveis e imagináveis concomitantemente; não podemos vê-lo de todas 

as distâncias ou alterar determinadas condições (como a velocidade da luz que 
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 Um exemplo bem simples é colocarmos o nosso dedo indicador à frente de nossos olhos e o 
olharmos com um e outro olho alternadamente. Ao contrapormos o indicador a um fundo, temos a 
impressão de que ele se moveu, quando o que se moveu foi o nosso olho (ponto de observação). 
Isso é paralaxe. Mais interessante ainda é perceber que, vendo com os dois olhos, o indicador “passa 
a estar” no espaço entre os pontos em que um e o outro olho o colocam... 
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distorce a forma do objeto, assim como torna sua visualização uma imagem do 

passado) para fazê-lo.  

3.2 O OLHAR E A RETROPROJEÇÃO SUBJETIVA 

A partir da assumpção de um nó subjetivo em movimento (a partir do 

Inconsciente, que lhe funciona como dínamo), procuramos empreender 

desdobramentos no que tange ao investimento de significação pelo olhar. Além de 

ser um cálculo em seu duplo estatuto, o ato de ver é sempre uma operação 

radicalmente catéxica, visto que não só resulta, mas se constitui de um investimento 

ao mesmo tempo histórico-ideológico e pulsional/libidinal. Esse investimento, que 

poderíamos alegorizar como o lançamento de um olhar a um objeto, constitui-se por 

uma aporia, que pretendemos explicar em seguida. Em primeiro lugar, o que 

percebemos como o ato de ver é sempre a reedição de um ato primordial, 

recuperável apenas analiticamente. É esse olhar, que chamaremos de “olhar mítico”, 

que suporta a necessidade cega do indivíduo; a imperiosa necessidade do exercício 

da faculdade de ver para assim assegurar a sobrevivência. É esse olhar mítico que 

estabelece, pelo ato físico de sua realização, a ponte entre o sujeito e o objeto.  

Essa ponte, em nossa linha de raciocínio, é o garantidor do fenômeno que 

Lacan pontuou precisamente sobre, quando vemos um objeto, na verdade é o objeto 

que nos vê. O olhar mítico, que em tese dirigimos ao objeto, não é o olhar 

meramente físico do animal humano. É o olhar do Outro suportado em nós. Assim, o 

olhar do objeto que nos vê não é a hipótese absurda do sopro anímico ao objeto 

empírico, mas sim a nossa radical experiência subjetiva na alteridade: a parcela do 

nosso olhar que, de fora, reconhece em nós o que é de nós mais que nós mesmos. 

Nesse sentido, o conceito de nó subjetivo parece-nos revelar algum ganho, 

pois esse excesso do que nos constitui – mas que, em excesso, não pode ser por 

nós reconhecível como nós mesmos – alude não só ao sujeito desejante, mas 

também ao ideológico. Ao sujeito que fundado na contradição significa mais do que 

simplesmente ele mesmo: ao sujeito que (não) se reconhece na exterioridade nele 

interiorizada. O olhar que o objeto nos lança (ou “devolve”, talvez) é o olhar que nos 

constitui em nosso nó: entre o histórico-ideológico e o libidinal/pulsional.  
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Esse olhar mítico, do qual conscientemente não damos conta, é mítico 

justamente porque alude a um “tempo” e a um ponto do nó inacessíveis ao próprio 

sujeito; alude a um cálculo do analista. Sendo assim, o advento subjetivo (ou melhor, 

a irrupção subjetiva) é a posteriori. É o olhar do objeto que retroprojeta o sujeito, 

situando-o em uma aporia temporal: é esse a posteriori do olhar que instaura o 

sujeito enquanto anterioridade.No entanto, se consideramos que o sujeito, que é um 

efeito de sentido – e o efeito de sentido prevê o movimento –, é um sujeito em 

movimento, o olhar que o objeto “devolve” constituindo o sujeito enquanto 

anterioridade é um olhar que nunca vai encontrar o sujeito onde ele está(estava).  

Aqui, arriscamos que a aporia é também espacial: é o objeto que nos vê 

porque é o objeto que prevê/situa o ponto onde nos verá (e a partir do qual temos a 

ilusão de ver/olhar). O objeto não age à guisa de um míssil teleguiado, procurando-

nos onde estamos para que enfim nos possa ver; ao contrário: porque nos vê, e 

assim nos atribui um sentido (um ponto de basta), é que ele determina onde 

estamos. Se a metáfora objetiva é um atributo do sujeito, a metáfora subjetiva é um 

atributo do objeto. 

Conforme o que já desenvolvemos, ao surpreendermo-nos vendo, estamos91 

vendo pela segunda vez. Isso porque esse movimento de retroprojeção subjetiva (o 

olhar por meio do qual o objeto nos constitui) coincide temporalmente com o de 

projeção objetiva: a superposição da imagem à imagem empírica. A tomada da 

imagem revela-se-nos, assim, um investimento tanto ideológico quanto libidinal. Ou 

nos tentando fazer mais claros: “ideológico” e “pulsional” não como um fenômeno 

paratático – uma mera justaposição ou composição –, mas sim como 

interdependentes, constitutivamente interligados, na sorte de um investimento 

histórico-ideológico que constitui o objeto, conjugado a um libidinal/pulsional, que 

contorna o objeto de desejo a partir de cuja hiância o objeto ideológico se instaura. 

Retomemos a consideração de que o investimento de significação constitui 

um investimento, em um mesmo traço, histórico-ideológico e pulsional/libidinal. 

Como investimento ideológico, ele constitui o objeto (por conseguinte, também 

ideológico), retroproduzindo, “aos nossos olhos”, o objeto empírico em sua 

“evidência”. No desenho, o investimento ideológico é a reta com setas que configura 

o objeto (ideológico) como um círculo perfeito, contornando-o em todo o seu 
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Se é que a esse “nós” alude de facto ao sujeito mítico. 
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perímetro e, dessarte, instaurando em seu interior um vazio, advindo da forclusão da 

contradição (é mister a forclusão da objetividade material contraditória do sentido 

para que ele signifique).  

Comoinvestimento pulsional, no entanto, o investimento de significação não 

constitui o objeto ideológico; ao contrário, tem-no como mero suporte fantasmático 

da transmutação do Desejo e, por essa razão, é representado pelo segmento de reta 

que fura/atravessa o objeto ideológico (no sentido de uma perturbação que investe 

contra as coordenadas simbólicas desse contorno). Isso porque é no cerne deste 

objetoideológico (e não em seu contorno positivado) que está o objeto de desejo: a 

falta primordial que advém como simulacro da totalidade faltante; a transitividade da 

demanda como um anverso da contradição forcluída.  

O investimento pulsional contorna, no interior do objeto ideológico, a causa do 

desejo, replicando, no nível libidinal/pulsional, o contorno ideológico, o que garante 

ao objeto de significação uma estrutura especular: ele é a encenação tanto do 

Desejo/desejo nos bastidores da História, quanto da História/história nos bastidores 

do Desejo. Assim, o objeto é, ao mesmo tempo, campo (ideológico) e resto do 

desejo do Outro (objeto a) e, conforme já o afirmou Lacan, nos olha, no retorno do 

investimento de significação. 

Se considerarmos que o perímetro, a “fronteira”, do objeto ideológico é o que 

o define – e assim é terreno do Simbólico –, o investimento libidinal/pulsional vai 

procurar o resto, o forcluído no Simbólico. No entanto, essa procura jamais confronta 

o objeto de seu desejo: contorna-o puntealmente (estratégia de defesa psíquica que 

preserva a pulsão e a unidade imaginária do sujeito). Nesse sentido, o investimento 

libidinal fura o objeto ideológico e, ante o Real do desejo, contorna-o e retorna ao 

sujeito, trazendo consigo o investimento ideológico. Isso nos parece explicar, no 

tocante à linguagem (verbal), os casos de psicose em que o sujeito sem a devida 

proteção ao Real faz investimentos de significação desprovidos de significado92: a 

jouissanceprocurada no objeto não lhe retorna sob a forma do gozo do Outro – 
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 Estou a me referir aqui (de forma atabalhoada, eu sei) aos casos de psicopatia em que o paciente 
domina o sistema linguístico, interage, mas o que diz é desprovido de (alguns) dispositivos 
disciplinares que constituem a forma-sujeito de nossa formação social e regem princípios e/ou 
valores, tais como a preservação da vida (de si e de outrem), empatia, ética etc. 
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notacionalmente, J(A)– e do investimento ideológico de significação; o que retorna é 

a quase pura forma linguística93. 

É esse duplo movimento chegar/não-chegar e retornar que produz o sujeito, 

uma vez que constitui o objeto (como aprendemos com Lacan, não somos nós que 

vemos o objeto, mas é ele que nos vê) e, ao retornar, nos vendo, traz notícias dessa 

imagem a um sujeito retroprojetado. Nessa experiência radical de alteridade 

(projetar-se antes mesmo de constituir-se por retroprojeção), na dialética 

subjetividade de experimentar o exterior a partir da projeção de seu interior 

(condição para a instituição a posterioride uma exterioridade interiorizada), o olhar 

que produz a imagem é um olhar de síntese 94 . É a projeção de uma leitura 

contaminada pela evidência que produz, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto. Uma 

leitura que, sem um suporte teórico ou metadisciplinar, não pode senão colher a 

evidência plantada; não pode senão constituir-se dos feixes que traçam e tramam 

sujeito e objeto: pulso duplo da materialidade do sentido. Não apenas o sujeito é o 

ato de resposta ao objeto, tampouco o é apenas o objeto o ato de resposta ao 

sujeito. São ambos, sujeito e objeto, o ato duplo de resposta à contradição do 

sentido. 

3.3 O MOVIMENTO SUBJETIVO E A VISÃO/OLHAR EM PARALAXE 

Retomando a concepção de que o sujeito é um efeito de sentido e o sentido 

está em movimento, devemos considerar também o sujeito sempre em movimento e 

mais: que o olhar é um investimento (em continuum) de um sujeito em movimento. 

Para o desenvolvimento teórico que pretendemos, e à guisa de ilustração, 

suponhamos, nos termos visuais a seguir, um sujeito qua nó subjetivo 1 olhando 

uma dada imagem empírica: 

                                                           
93

 Mais adiante vamos propor uma distinção entre sentido e significação pelo movimento de uma 
outra. Não o explicaremos aqui, mas, grosso modo, essa forma retorna ao dizer do sujeito psicótico 
como sentido, que é retroativo (e, no caso, sintoma do Real no indivíduo), mas não como 
significação, que é projetiva (não há funcionamento significativo). 
94

 Estamos usando “olhar de síntese” na acepção que pensamos ser a síntese de Hegel. 
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Figura 15: Nó subjetivo e imagens 

Considerando que a seta que parte do centro do nó subjetivo 1 para a 

imagem empírica – seta que representa o ato físico de ver/gesto de olhar –, o 

segmento de reta que chega à imagem leitura representa um gesto de interpretação 

suportado em uma materialidade visual. Imaginando tal reta como um feixe de luz, a 

imagem leitura seria, na ilustração, como que uma sombra da imagem empírica95
. 

Acresçamos a essa ilustração o movimento do nó. 

 

Figura 16: Nó subjetivo e metáforas 

A metáfora do feixe de luz ser-nos-á importante para aclarar o que segue. A 

direção do olhar desde a posição 1 do nó subjetivo até a imagem empírica produziu 

                                                           
95

 Alegoria que, nesses termos, será refutada mais adiante, pelo erro óbvio que aí está. 
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uma imagem leitura em dado ponto, conforme pudemos observar na figura anterior. 

Aplicando a noção de movimento ao nó subjetivo, localizando-o agora na posição 2, 

temos uma outra direção de olhar para a imagem empírica, resultando em uma outra 

imagem leitura. 

Se considerarmos que a trajetória do nó subjetivo realiza uma espécie de 

metáfora subjetiva e que o investimento do olhar que ela engendra muda a direção 

porque a imagem empírica não se movimenta, apresenta-se-nos a conclusão de 

que, assim como se move o sujeito, também haverá uma movência da imagem 

leitura: a incidênciaem movimento do olhar no objeto projetará uma imagem também 

em movimento, do que decorrerá uma metáfora objetiva, no sentido inverso uma da 

outra, conforme nos parece ilustrar a seguinte figura.  

 

Figura 17: Nó subjetivo, metáforas e circuito 

Entretanto, consideremos ainda que nosso objeto analítico não trate de um 

cotejo entre duas interpretações (seja por dois sujeitos diferentes no mesmo recorte 

de tempo, seja pelo mesmo sujeito em dois recortes temporais). Suponhamos que 

se trate de um único gesto de interpretação realizado por um sujeito em movimento, 

logo em um ponto qualquer entre as posições 1 e 2. As consequências disso são um 

tanto óbvias: situar-se-ia a imagem em um ponto qualquer entre as posições 2 e 1.  

Admitido isso, tanto a metáfora subjetiva quanto a objetiva são tanto a 

trajetória entre dois pontos postulados analiticamente quanto o circuito onde insertos 

e, principalmente!,incertos estão o sujeito e a imagem. A paralaxe dá-se aqui na 

relação do nó subjetivo com a imagem empírica (por definição, estática), sendo que 

o seu duplo, a imagem em si, está de fato em movimento: é um efeito do movimento 

do sujeito. 
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A imagem situar-se-á, assim, em uma hiância, um espaço de tensão da 

significação, porque situada em um ponto outro, mas não qualquer dessa lacuna 

paraláctica. Parte dessa afirmação não foge à nossa intuição de senso comum, 

mesmo recorrendo ao prosaísmo do quotidiano. Não somente uma imagem empírica 

suporta duas ou mais imagens, em alguma medida, diferentes porque produzidas 

por sujeitos diferentes (produtor e leitor), mas também o mesmo sujeito, sendo 

clivado e contraditório, produz imagens distintas em momentos distintos96.  

Sendo a imagem empírica rigorosamente a mesma, o que teria mudado, 

especialmente nessa segunda e mais radical conjectura, senão o nó subjetivo, que 

assina tantas diferentes imagens? Esse nó, sempre em movimento, não olha/vê ou 

mesmo repara, senão sob a condição da indefectibilidade dessa lacuna paralática do 

seu olhar e sob a condição da não coincidência de si tanto com seu próprio olhar 

quanto com o que olha. 

Há uma certa tendência a, embora considerando o sujeito como não fixo, 

percebê-lo como estático na produção de sentido. Como se a análise pudesse em 

dado momento localizar o sujeito e, a partir desse sítio preciso97
, compreender como 

se produz (ou reproduz) o sentido. O que seguirá dessa discussão é a proposta de 

um tratamento teórico-analítico que, para além de considerar esse ponto mero efeito 

estabilizador – um efeito do arranjo interpretativo, no caso em tela –, se proponha a 

preterir esse sujeito estático por um sujeito, digamos, “extático”: um sujeito que 

nunca coincida consigo mesmo e cujo alheamento (esquecimentos 1 e 2) não 

denegue a interiorização da exterioridade e a absoluta estrangeiridade do íntimo; ao 

contrário: faça-o trabalhar nessa mão dupla (da intimidade com o exterior e da 

exterioridade do íntimo), tornando uma estrutura unária a História e o Inconsciente. 

Esse sujeito, como efeito de sentido nessa dupla estrutura, produz-se 

segundo seus dois princípios de funcionamento: o ideológico e o metafórico. Se o 

primeiro produz a evidência de sua identificação, o segundo implica que ele esteja 

em constante movimento. Disso decorre um problema teórico nada irrelevante: 

qualquer consideração sobre o sujeito, qualquer exercício de leitura sobre sua 

interpretação, assenta-se sobre um cálculo do analista, uma hipótese de onde 

estaria afinal o sujeitoqua nó.  

                                                           
96

 Voltamos a insistir na suposta pertinência da aposta no conceito de “nó subjetivo”: se o sujeito 
empírico é sempre o mesmo, e o sujeito histórico pode sê-lo, o investimento pulsional em tese nunca 
é o mesmo. E, sendo diferente, é diferente no nó o ponto de onde se produz a imagem.  
97

 “Preciso”... Preciso para quem e quem disso precisa? Ambiguidades, que sabor nos dão ao pensamento! 
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O que queremos defender com isso é que (voltemos à alegoria) o 

“lançamento de um olhar” não é um investimento ou uma retroprojeção que 

encontra, ao voltar, o mesmo sujeito (o mesmo nó subjetivo, melhor dizendo) ou o 

sujeito no mesmo lugar. O olhar que o sujeito produz (na verdade, devolve) é um 

olhar incerto, pois partiu de um lugar diferente do lugar do qual o primeiro partira. Se 

se admite isso, forçosamente há de admitir-se que a imagem projetada também está 

em movimento. Assim como o sujeito é um efeito de cálculo do analista98, a imagem 

também o é.  

Aqui, para nossos fins e no âmbito da teoria com que 

trabalhamos,ressignificamos a concepção de uma visão em paralaxe, de Žižek, 

entendendo-a, sim, como uma estratégia de defesa psíquica que permite ao eu a 

evitação do confronto com o (seu) Real, mas também como uma decorrência desse 

sujeito, que é um efeito de sentido e, sendo assim, não pode perceber-se senão 

como rastro de por onde passou. O seu olhar é uma operação já-dada, mas que 

significará a posteriori (tal como a retroação do sentido, aliás) ou que continuará 

produzindo efeitos de sentido a posteriori e por isso é sempre um olhar incompleto.  

A aparente movência do objeto (a metáfora objetiva) é na verdade uma ilusão 

produzida pelo movimento do nó subjetivo (metáfora subjetiva), pela condição 

paraláctica do seu olhar. É pela condição histórico-pulsional do investimento do seu 

olhar, na dupla posição de investidor e investido, que o sujeito plena de movência de 

sentidosa imagem empírica e, assim, enfileira imagens a serem ali suportadas. 

Como se fossem outras imagens (e em certo senso o são), tais leituras sempre 

reúnem, em novo concerto, velhos estilhaços de forma e de Real; de memórias e de 

catexias (como o desenvolveremos, quando tratarmos a inimagem). 

Constituídos nessa dupla pulsão do sentido, o sujeito e a imagem embora se 

interconstituam não são plenamente coincidentes. Se, na dissertação, tratamos da 

superposição nunca plenamente coincidente entre imagem e imagem-OE, podemos 

adir que, devido ao movimento, há uma superposição sempre ruidosa entre sujeito e 

imagem: há sempre uma tensão sísmica que, no mais das vezes, alude a breve 

movimento dos sentidos, mas que, eventualmente, possibilita a irrupção do 

acontecimento, a desidentificação, a ruptura da polissemia. 

                                                           
98

Cálculo teórico de quais sujeitos históricos se entrelaçam ali e de que investimento pulsional é feito. 
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Se cabem palavras finais para a seção, embora se lhe apresente una, por seu 

efeito-texto, a imagem é um mistério ao sujeito. A imagem do sujeito funciona para 

ele mesmo como acontecimento na contradição, em seu duplo estatuto ontológico: 

como possibilidade de (des)apreensão do acontecimento como tal, conforme Žižek 

(2002) ou como o acontecimento stricto sensuem contraposição ao acontecimento 

absorvido na memória, consoante nos fala Pêcheux (1999). Deslocando a noção 

courtiniana, a imagem funciona, para o sujeito, ainda que ele não o saiba tampouco 

reúna meios de reconhecê-lo, no fio da navalha de uma tomada de posição sobre 

um enunciado dividido. 

Convém voltarmos ainda à alegoria visual com que pretendemos ilustrar o 

investimento de significação e na qual provavelmente não tenha passado 

despercebido um erro crasso. Nela, o investimento do olhar trespassa a imagem 

empírica, vindo a projetar-se como imagem leitura. Ora, tal disposição contraria o 

que vimos desenvolvendo desde a primeira linha e pressupõe uma concepção, 

alienígena ao arranjo teórico-analítico que montamos, do acesso direto à imagem 

empírica e, por extensão, às coisas do mundo real ou físico. Ademais, há lá uma 

conclusão estranha desacompanhada de justificativa teórica: por que exatamente a 

metáfora objetiva se daria na direção contrária à da metáfora subjetiva? 

Erro e estranheza postos, tratemos à correção. Se consideramos a imagem 

leitura como uma espécie de película sobreposta à imagem empírica e se 

consideramos essa como virtualmente inacessível, claro resta que a ilustração deva 

situar a primeira diante da segunda, como na figura logo abaixo. A seguir, tiraremos 

algumas consequências teóricas disso. 
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Figura 18: Imagem e Real da imagem 

Ao adoptarmos a solução visual da anteposição da imagem leitura à imagem 

empírica, não apenas tornamos a ilustração coerente com o desenvolvimento 

teórico, senão também evitamos ter de explicar de forma ad hoc uma consequência 

visual do desenho outrora apresentado: as antípodas direções das metáforas 

subjetiva e objetiva. No entanto, há ainda outros incrementos ilustrativos a 

mencionar. 

Cada reta única de traço cheio do desenho anterior ora aparece como duas 

retas e um segmento de reta em um movimento de ida e volta entre o nó subjetivo e 

a imagem, o que é uma diferença importante de um dado desenvolvido, mas não 

incorporado ao desenho anterior. O traço cheio representa visualmente agora o 

exercício físico da faculdade da visão em seu paradoxo teórico: ele é tanto o ato 

físico de ver (a certeza quotidiana da experimentação visual: o Eu vejo isto agora do 

sujeito individual) quanto o ato mítico (justamente por ser-nos inacessível e, 
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dessarte, uma anterioridade convocada a posteriori pelo expediente teórico-

analítico). 

A necessidade do ato de ver (físico ou mítico) guarda relação menos com a 

nossa convocação ao sujeito empírico (suporte material da produção de sentido na 

concretude do corpo) e mais com o aforismo, com ares axiomáticos, lacaniano de 

que não somos nós a ver o objeto, mas sim é o objeto que nos olha. Embora 

distantes entre si e dialogando com conceptualizações diferentes de sujeito, o ver 

entrelaça o físico e o mítico justamente em uma condição anterior exigida para o 

funcionamento da máxima de Lacan: não somos nós que vemos o objeto, mas sim o 

objeto que nos olha... desde que nos dirijamos visualmente a ele. Por óbvio, esse 

primeiro e inacessível ver-olhar importa-nos não pelo exercício de sua concretude, 

mas por fazer funcionar implicações que, em certo senso, lhe são alheias. 

Partirmos da premissa de que o mesmo exercício sensorial da visão não é 

incólume à ideologia ou ao desejo (consoante pensamos já ter defendido com certa 

suficiência) exige-nos a devida distância tanto de uma recidiva psicologista (do ato 

consciente volitivo, da interação com o ambiente, etc.) quanto da objetificação do ato 

mítico. Esse ato mítico, aqui, restringe-se a meramente uma pressuposição 

assumida como condição de partida aos investimentos histórico e libidinal da 

significação, mas incapaz de dar corpo procedimental à análise. 

O shuttle do olhar investido entre o nó subjetivo e a imagem começa na reta 

de traço cheio que projeta desde primeiro até a segunda os sujeitos da História e do 

Inconsciente. Quando se refere a um objeto que nos olha, Lacan não pressupõe 

nenhum demoníaco sopro anímico sobre as coisas imateriais, mas a figura do Outro, 

sob a forma do que aqui entendemos por uma projeção subjetiva. À revelia e 

desconhecimento do sujeito individual que vê, os sujeitos da História e do 

Inconsciente que nele se realizam projetam-se no objeto visto. 

Nesse diagrama proposto, é o ato físico e mítico de ver (reta de traço cheio) o 

objeto empírico, que o plena do Outro e que o traz, sob dadas condições histórico-

desejantes de produção, ao alcance do sujeito. Nesse ponto, o objeto, em 

movimento e alçado da concretude do mundo empírico inacessível à materialidade 

da ideologia e do desejo, nos olha (reta de traço serrilhado), retroprojetando-nos.  

Se houve antes uma projeção subjetiva, o que temos agora é uma 

retroprojeção êuica, pois o que retorna do objeto, digamos, nos situa em uma dada 

posição, sob uma dada autonarrativa, que promove, sob a efígie da forclusão e do 
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recalque, um efeito de coincidência dos sujeitos da História e do Inconsciente com 

um eu devidamente filiado e indevidamente perturbado pelos restos libidinais do seu 

desejo. 

O segmento de reta de traço serrilhado que retorna do nó à imagem, por sua 

vez, não é mais o ato mítico, mas o gesto de interpretação, a tomada de posição 

ideológica ancorada em um investimento libidinal de significação (os restos 

recalcados de Desejo/desejo que retornam à imagem, como sintoma – explícito ou 

obliterado a uma dada interpretação; acontecimento ou enunciativo ou discursivo do 

enunciativo do Desejo). O olhar do sujeito qua nó realiza-se como uma projeção 

objetiva, tanto quanto o investimento ideológico a consegue impor sem a 

perturbação do investimento libidinal. 

Por esse motivo, na imagem anterior, representamos o investimento, ao 

mesmo tempo histórico-ideológico e pulsional/libidinal, de significação como uma 

única seta, que, ao encontrar o objeto empírico (em nosso caso, uma imagem; uma 

fotografia, por exemplo), se divide em duas. A do investimento ideológico constitui o 

objeto (e é representada pelo círculo, em torno de um vazio que é a forclusão da 

contradição); a do investimento libidinal que atravessa o objeto e, em seu interior, 

contorna esse vazio no cerne, sob o signo de uma falta ancestral, da radicalidade do 

Desejo: o objeto a. 

É esse objeto a, a lacuna radicalmente constitutiva que força as paredes do 

objeto ideológico a partir do seu interior, que se responsabilizará por movê-lo 

incessantemente (ao contrário do movimento bissexto do ideológico de per si), ao 

exigir o atendimento impossível da demanda. Em outras palavras, a projeção 

objetiva fornece o suporte do que melindra o seu opimo funcionamento.  

Tornando à imagem, percebemos que ela corrige um grave problema da que 

antepunha a imagem empírica à imagem leitura. Ora, o erro ali era crasso, 

decorrendo abismantesconclusões: (i) o objeto empírico, em sua instância numenal, 

seria acessível ao sujeito; e (ii) o objeto ideológico, a imagem, estaria depois do 

objeto em si (o que implicaria, por sua vez, o númen como uma dimensão não só 

tangível ao sujeito, mas intermediária: entre o sujeito e a sua leitura!). A parvoíce de 

tal proposta revela-se-nos abusiva, quando consideramos a inversão total que ela 

provoca: deveríamos aceder ao Real e atravessá-lo para atingir a projeção 

fantasmática!... 
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Entretanto, mesmo na Figura 18: Imagem e Real da imagem, percebemos 

outro erro que vai de encontro às conclusões a que nos deveriam nossos 

argumentos levar: o movimento não cessa no gesto interpretativo do sujeito qua nó. 

Observemos a seguinte ilustração. 

 

Figura 19: Imagem e paralaxe 

Substancial parcela dos elementos presentes nessa ilustração é comum à 

Figura 18: Imagem e Real da imagem, razão pela qual já se encontra desenvolvida. 

No entanto, há uma diferença crucial se observarmos a trajetória do nó subjetivo. 

Elemento novo, uma terceira posição foi incorporada ao esquema proposto. Esse 
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ajuste é essencial, em virtude da retroação dos sentidos, isto é, o sujeito não integra 

o seu gesto interpretativo aos registros Simbólico e Imaginário no exato momento 

dessa empresa. Na esteira dessas considerações, um gesto de interpretação será 

realmente percebido pelo sujeito no tempo desse sujeito: o futuro anterior.  

É quando o sujeito houver interpretado que, já adiante dessa interpretação – 

porque em movimento –, tomará dela parcial conhecimento. A seta em curva, que 

retorna da terceira posição para a primeira, representanessa ilustração, para os fins 

aqui propostos, o conteúdo propositivo do grafo lacaniano do movimento dos 

sentidos, assim como representa uma cisão temporal no sujeito: enquanto o seu 

tempo é o já mencionado e o tempo da sua leitura também, o tempo do efeito 

perceptivo dessa produção reside no passado: o tempo da significação. 

 

Figura 20: La reproduction interdite
99 

No quadro de Magritte, temos uma metáfora visual deste sujeito que vê a si 

mesmo vendo. Tal figurativização, que exploraremos mais detidamente quando 

tratarmos do gesto de análise, é-nos cara aqui também porque o sujeito se situa em 

                                                           
99

 Disponível em: <http://www.wikiart.org/en/rene-magritte/not-to-be-reproduced-1937> Acesso em: 23 
jan.2015. 
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um recorte temporal de entremeio (em um ponto futuro em relação ao hoje, mas 

passado em relação a um outro ponto no futuro). No entanto, há algo aqui que 

merece uma melhor consideração. Retomemos o esquema. 

Aparentemente, temos um movimento que vai da – notemos como o notámos 

quando do desenvolvimento teórico – posição 1 (acima) à posição 2 e desta, à 3. 

Consideremos também que o movimento dos sentidos é retroativo. Por que, nesse 

caso, teríamos o movimento subjetivo (que é um movimento dos sentidos – e.g. o 

das formações imaginárias do sujeito sobre si mesmo) representado de cima para 

baixo, enquanto que a retroação do olhar (que também é um movimento dos 

sentidos – uma produção de significação) vai, contrariamente, de baixo para cima? 

A resposta passa, cremos, pelo que desenvolvemos acerca do efeito 

perceptivo de uma produção de significação. Enquanto no primeiro caso temos um 

movimento subjetivo de espectro ideológico e libidinal à revelia do próprio sujeito (no 

sentido de não haver uma percepção disso), no segundo temos um efeito 

perceptivo, ainda que parcial. Malgrado preso às evidências semeadas pelo discurso 

ou perturbado por seu desejo, um sujeito sabe parcialmente o que viu e o que olhou. 

Os sentidos são catapultados semiologicamente à frente (por enunciados, imagens, 

gestuais postos a funcionar em novas situações de enunciação); no entanto, 

movem-se para trás para organizar os novos fatos semiológicos e produzir 

significação. 

Um outro aspecto importante para nossos estudos a se considerar do 

esquema proposto é que, longe de parecer um movimento aleatório ou livre, a 

metáfora subjetiva é regida pelo objeto, que determina o ponto onde nos olha. Nesse 

sentido, a máxima lacaniana de que é o objeto que nos olha encontra 

correspondência no fato de que, nos termos já desenvolvidos, este olhar é uma 

retroprojeção êuica.  

Os sujeitos da História e do Inconsciente, realizados em nós e projetados no 

objeto, preveem o ponto onde nos irão retroprojetar: o ponto de projeção da imagem 

leitura, anteparo fantasístico (na fantasia ideológica e na fantasia do eu) com que 

evitamos três ordens do Real: de uma forma pura, o da História e o do nosso 

Desejo. Ponto este, a partir do qual projetamos o objeto, como resultado da 

interpelação dessas nossas condições de produção e das coordenadas do nosso 

desejo.  
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Se tornarmos a visualizar o esquema e localizarmos os três pontos que 

correspondem aos centros dos nós subjetivos, parece-nos razoável entender a 

visualização de uma imagem (prática social de significação que compreende os 

gestos de ver e de olhar –e, quando metainterpretativo, de reparar) a partir de uma 

trajetória tripartite.  

Assumida tal hipótese, teríamos um ponto diaspórico (centro do primeiro nó), 

alçado à condição de ponto de partida do movimento dos sujeitos que estão sempre 

na iminência de serem outros – um outro sujeito histórico, por exemplo. Um ponto de 

basta (centro do segundo), em que o olhar situa a imagem a ser objetalmente 

produzida. E um ponto subjetivo (centro do terceiro), situado no futuro anterior, 

quando a prática da significação (que, na direção contrária à dos sentidos, é 

passado em relação a ele e futuro em relação ao efeito de partida) colhe os efeitos 

do gesto de leitura.  

3.4 POR UM REAL DA IMAGEM – A INIMAGEM 

Se a imagem é um gesto de interpretação, uma perigosa e insuspeita tomada 

de posição, ela imagem fala de um lugar/posição, que, por sua vez, alude a uma 

estrutura. Podemos pensar nessa estrutura como o que determina as condições de 

(in)visibilidade – a FD em relação ao interdiscurso. Também podemos pensar nessa 

estrutura como o Simbólico (em relação ao Real), com cujas regras se produz o 

sentido/o (in)visível. Todavia, podemos pensar também nessa estrutura como algo 

mais próprio à especificidade da materialidade visual (que dê conta do acirramento 

da evidência da imagem 100
). Uma estrutura ou instância que chamaremos por 

Inimagem. 

Convém explorarmos, ainda na imagem, da seção anterior, o espaço entre o 

circuito da metáfora subjetiva e o da metáfora objetiva, devidamente hachurado na 

ilustração. Suponhamos, a partir do desenho, uma dada posição qualquer entre as 

posições 1 e 2 que, lançando o olhar, atravessa esse campo hachurado vindo a 

produzir a imagem leitura em um ponto corresponde no interior do circuito da 
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 Aqui estamos a pensar na relação não excludente entre a aceitação da evidência do sentido da 
palavra e a aceitação da arbitrariedade do sistema linguístico. Parece-nos que não há essa relação 
quanto à imagem. 
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metáfora objetiva. Esse campo hachurado que o investimento de significação 

atravessa e que começa na fronteira com a metáfora subjetiva e que engloba a 

metáfora objetiva, chamá-lo-emosinimagem.  

Exploremos a polissemia do prefixo in- em “inimagem”. A inimagem é tanto a 

negação quanto o sítio da imagem, funcionando à guisa de uma sala de projeção, 

cuja tela ao fundo é a imagem. Nesse sentido, a inimagem é como o feixe de luz que 

emana do projetor e se espalha pelo éter, aparentemente – ou melhor dizendo: sem 

o contraste do fundo sobre o qual se projeta –, sem organização. Assim, sem pano 

de fundo e sem regulação, a inimagem é a instância do hipervisível, radicalmente 

impossível de ser visto, em virtude da ausência de um ponto de perspectiva.  

Avancemos na metáfora: a tela onde se projeta a imagem é 

incomensuravelmente maior que ela, razão pela qual ela lá está inserta, mas incerta. 

Mais ainda: nesta sala de projeção assim imaginada, a imagem não seria uma 

projeção estática bidimensional, mas sim ganharia vivacidade e movimento em três 

dimensões, como se invadisse toda a sala de projeção a ponto de com ela 

confundir-se. 

Um bom exemplo de como seria a imagem nessa descrição... dantesca, 

podemos ter a partir do que segue: imaginemos uma sala de projeção velha e 

empoeirada; a luz que emana do projetor torna visíveis as movimentadas partículas 

de pó que estão suspensas no ar diante de uma tela onde se projeta o filme de uma 

velha sala de projeção empoeirada, de cujo projetor emana uma luz que... A imagem 

na inimagem seria isso. Nesse ponto, a distinção entre uma e outra seria de um 

sujeito analista; raramente de um sujeito interpretante. 

Agora, imaginemos essas partículas de pó, suspensas e se movimentando no 

ar, como sentidos. Sentidos que se compõem de investimentos histórico-ideológicos 

e libidinais/pulsionais de significação. Saberes ancestrais que têm ordenado,per 

omnia seculae seculorum, a luta de classes. Formações imaginárias 

correspondentes a posições sociais. Gozos anelados e desejos recalcados. É dessa 

materialidade o noir da velha sala de projeção.  

Já então temos a imagem como um vórtice; uma constelação hologramática 

dos estilhaços profundamente animados de Real (porque este nunca intervém como 

todo); de condições de (im)possibilidades do Simbólico; de representações do 

Imaginário; de memórias representadas e apresentadas dos discursos. Estilhaços 
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que, tomados de dado ângulo pela plateia condenada a chegar atrasada ao início do 

filme, forma uma ou outra, mas não qualquer, imagem.  

A inimagem produzida no campo do Outro, que, por ver sempre o todo, nunca 

ele vê cada parte. O desejo do Outro e ambiguidade de sua formulação dão conta 

dessa relação de mão dupla entre o todo e a parte. O Outro deseja o sujeito e nele 

se realiza para ver a parte; o sujeito deseja o Outro para ver, na parte que lhe cabe, 

o reflexo da própria parte (em seu constitutivo jogo com o todo).  

Sendo o todo, o desejo do Outro é o de uma particularidade, de uma posição. 

É a irrupção ou emergência do excesso desse desejo desse Outro que se 

desestabiliza a estrutura, gerando picos de tensão significante. É por essa falha 

estrutural, pelo excesso de uma pulsão da estrutura, pela jouissance do Outro, que 

se forma o sujeito; acontecimento no campo do Simbólico.  

Assim, é a Inimagem que provê o suporte fantasmático ou fantasia ideológica, 

a partir do que o discurso produz a relação do sujeito com o objeto, materializando-

se, no caso aqui estudado, na produção da imagem. Assim, a inimagem, enquanto 

estrutura que situa, sob um efeito de antípoda 101 , o sujeito e a imagem na 

materialidade visual do sentido, suporta, como uma extrusão, a imagem, que, tal 

como qualquer objeto de significação, tem um duplo princípio de funcionamento: 

metafórico (pela dependência antipodal do sujeito) e ideológico (pela evidência, 

produzida na materialidade visual do entrelaçamento dos registros do Real, do 

Simbólico e do Imaginário). 

No esteio desse desenvolvimento e em aparente tergiversação, já podemos 

entrever que a inimagem não poderia começar a partir da fronteira com a metáfora 

subjetiva, senão mesmo incluí-la em seus domínios. Dessarte, a radical convocação 

do sujeito à produção da imagem (a que nos referimos em trabalho anterior e neste 

em algumas passagens) encontra mais que a mera correspondência com a estranha 

familiaridade da imagem ao sujeito: encontra interconstituição. O sujeito e a imagem 

pertencem a um mesmo domínio102.  

Constituindo o sujeito, o Outro pode enfim, ali se realizando, constituir um 

ponto de observação e ver a imagem. Tal como afirma Žižek em “las dos lados de 
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 Mais adiante, pretendemos ter explicado o porquê de uma, possivelmente intuitiva, antipodia ser 
mero efeito. 
102

 Mais uma vez, reafirma-se a ideia de que, quando nos valemos do sujeito empírico, o fazemos 
como condição de partida, como pressuposição necessária de uma concretude inatingível, obliterada 
pela materialidade.  
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laperversion en Matrix”, o Outro precisa do sujeito, como o sujeito precisa do Outro. 

Enquanto esse precisa do primeiro para se realizar, o primeiro precisa de uma tela 

fantasmática que lhe diste seguramente do Real para opacificá-lo e confrontá-lo. A 

inimagem de per si não tem a possibilidade de significar. 

A inimagem trabalha sobre si mesma produzindo a imagem; assim como o 

interdiscurso trabalha sobre si mesmo no interior de um discurso, produzindo outro 

discurso; assim como, pretendemos tê-lo defendido, o Real trabalha sobre si 

mesmo, produzindo o Simbólico. É nas pulsões de excesso na tensão da inimagem 

que se formam as imagens. A inimagem resulta assim como espaço no qual incerta 

e inserta está a imagem e do qual as imagens empíricas são excertos: expulsas do 

Real pelo simbólico. As únicas imagens presentes na inimagem são as produzidas 

pelas formações imaginárias (imagens subjetiva e referencial). 

A noção de inimagem, que cá advogamos, daria conta do Real da imagem. 

Se há um Real próprio à significação – advindo do Real da História e do Real do 

Inconsciente –, há, por extensão, um real próprio à imagem. Esse Real alude a todo 

(o) sentido gerado na leitura do sujeito, desde os “reconhecidos” ou os 

supostamente administráveis até ao forcluído na fantasia ideológica que oblitera a 

contradição ou o contornado na projeção fantasmática que evita o objeto a. Isto é, 

aquilo que ele excluiu, ou mesmo foracluiu, para construir o que vê.  

A inimagem, assim, é sempre-já constituída, em uma parcela, do Real 

primordial, que podemos aqui entender tanto como o “a priori prototranscendental 

anistórico” (ŽIŽEK, 2011), quanto a unidade pré-simbólica que antecede o sujeito. 

Mas a Inimagem comporta também outras instâncias, como o Real secundário (as 

condições de impossibilidade da ordem simbólica), a própria matriz simbólica, a 

incisão do Imaginário no Simbólico e a ordem do discurso (as condições de 

produção que determinam as (im)possibilidades do dizer/ver). Retomemos Pêcheux: 

Através das estruturas que lhe são próprias, toda língua está 
necessariamente em relação com o “não está”, o “não está mais”, o “ainda 
não está” e o “nunca estará” da percepção imediata: nela se inscreve assim 
a eficácia omni-histórica da ideologia como tendência incontornável a 
representar as origens e os fins últimos, o alhures, o além e o invisível. 
(1990, p.8).  
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Como previra o filósofo francês para a língua, pensamos poder estender à 

imagem essa relação com os não-estares da percepção imediata. Embora não seja 

instância exclusiva dessas ausências, a inimagem cumpre fundamental papel ao, 

tendo sua amplitude correlata ao movimento subjetivo, parametrizar a (não) 

distância entre o sujeito e a imagem, ao jogo de (in)visibilidades que responde a um 

hipervisível. Aqui nos parece possível uma relação quando Orlandi diz que o 

censurado não se apaga por completo: 

Ficam seus vestígios, dediscursos em suspenso, in-significados e que 
demandam, na relaçãocom o saber discursivo, com a memória do dizer, 
uma relação equívocacom as margens dos sentidos, suas fronteiras, seus 
des-limites (ORLANDI, 2007c, p.67). 

Assim como o que foi censurado (o silêncio local), também o silêncio 

constitutivo resiste no enunciado (visual), na imagem, como sombras de uma 

relação dessimétrica de sentidos. Mesmo o silêncio fundador – o primeiro átimo de 

possibilidade da significação após o recuo do den – se encontra em vestígio na 

palavra ou na imagem, como o silêncio ou ausência que permite a tomada da 

palavra ou imagem, respectivamente.  

Aproveitando-nos do ensejo para aparentemente tergiversar, cabe aqui frisar 

que imagem empírica é ou guarda em si um quinhão insuportável de Real e – assim 

como, segundo Pêcheux, só creditamos às pessoas o que dizem devido ao 

movimento de seus lábios – ela só tem disfarçado o deserto de sua real face pela 

imagem que lhe sobrepomos na operação irreprochável de textualização. Essa 

imagem leitura que se lhe sobrepõe é o nosso anteparo frente ao absurdo da Coisa 

ou da forma vazia, resistente à simbolização.  

Todavia, se não temos acesso à imagem empírica por ela mesma, também 

não vamos à imagem leitura diretamente; antes passamos pela alfándega da 

textualização. O efeito-texto, por sua vez, propicia-nos duplo conforto: tanto 

humaniza ou acalma a face aterradora e impossível do Real (obliterando o fato de 

que a imagem empírica, como forma vazia,de per si assignifica) e assim nos permite 

o olhar, quanto acalma o vórtice de sentidos da imagem (distinguindo-a na 

hipervisibilidade da inimagem, concertando uns e não outros dentre os estilhaços do 

Real, dos discursos, das memórias). O efeito-texto é o nosso paradoxal pedido para 

que a imagem minta ainda mais, a fim de, assim podermos acreditar piamente nela. 
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Tornando ao escopo da seção à guisa de um efeito conclusivo, convém 

resumi-la salientando uma última discriminação. Inimagem e Real não são a mesma 

noção, embora se assemelhem. A inimagem é o campo da exterioridade do discurso 

(interdiscurso) – memórias, posições, investimentos ideológicos de significação –, 

fortemente tendente à repetição parafrástica, justamente pela forclusão do seu Real 

histórico.  

No entanto, a inimagem é também o campo dos atravessamentos do 

Inconsciente – tributo que paga por se realizar no sujeito empírico –, cuja demanda 

inatendível dispara o Real Histórico, fazendo falhar a forclusão da contradição e se 

moverem os sentidos. Se a inimagem é sítio, estrutura performatizada pelo recuo do 

que chamamos a partir de Žižek de Real Real ou Real primordial, são o Real da 

História e o Inconsciente que sopram o vento anímico da significação: no caso, uma 

imagem. 

À guisa de um efeito conclusivo para esta seção, consideremos que, 

porquedepende do nó subjetivo para constituir o objeto, a inimagem se anteprojeta à 

imagem, estruturando a fantasia (representando o objeto – de desejo ou ideológico) 

e evitando assim o confronto com o Real (que volta, violentamente, sob a forma do 

espectro); seja o Real do investimento pulsional (o trauma), seja o Real do 

investimento histórico (a contradição).  

Nessa representação do objeto, no entanto, instaura-se a falta como cerne da 

imagem; esse centro de ausência de alta força gravitacional é obimajado103 pelo 

fascismo da imagem, cujo rastro na imagem leitura que sobrepomos à imagem 

empírica podemos observar a partir, por exemplo, da percepção de uma pista linear 

da falta, do excesso, do estranhamento (conforme o desenvolve Ernst-Pereira, 

2009), de um elemento que nos chame, ainda que morbidamente, à atenção (o 

punctum barthesiano?), textualizando uma projeção narcísica de identificação 

especular.  

Rastros que convocam a posição leitor à armadilha que é o gesto de leitura. 

Atraído pela relação especular que se produz com a imagem que (o) lê, o sujeito, 

sem um metadispositivo, não foge ao fascismo dessa imagem, que funcionaria a 

partir de 3 espirais concêntricas em cujo interior reside uma impossibilidade: a de a 

imagem significar de per si e que vestigiaria a inimagem, que estamos propondo. No 
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 Se, em „obliterado‟, temos a bela metáfora de um sentido que se “esconde” atrás da palavra, 
ousemos cá um neologismo que nos aproxime do que (achamos que) queremos dizer. 
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capítulo dedicado mais propriamente à leitura de uma imagem, retomaremos a 

questão da leitura nos termos aqui sugeridos. 

3.5 O RECUO DA SIGNIFICAÇÃO E O GAP – EXERCÍCIOS TEÓRICOS COM AS 

RELAÇÕES ENTRE IMAGEM EMPÍRICA E IMAGEM LEITURA 

Isto (não) é uma epígrafe. 

Ainda na, temos um espaço ao qual não demos ainda nome e sobre o qual 

não dissertamos: o espaço compreendido entre a imagem leitura e a imagem 

empírica. Para disso tratarmos, avancemos na distinção entre a imagem qua leitura 

(situada no tempo do sujeito: o futuro anterior) e a imagem empírica (a que 

s‟estende do presente da enunciação aos pretéritos do bastidor ou ao futuro da 

cena). Importa-nos aqui o que as une, a “materialidade histórico-desejante” dessa 

superposição. O que desenvolveremos escopa alguma sorte de postulação teórico-

analítica sobre esse amálgama.  

Já afirmamos que entendemos, consoante trabalho anterior, a primeira (a 

imagem leitura) como uma espécie de película que se sobrepõe à segunda, alçada 

ou rebaixada à condição de uma virtualidade inatingível. No entanto, e o afirmámos 

também, que sob essa película não está uma verdadeira, neutra ou pura imagem – 

sob a materialidade da leitura, o que há é o deserto do Real para usar a expressão 

žižekiana e, aqui, mais uma vez soltamos as amarras do nosso divórcio para com o 

que a mera percepção nos faria supor: a concretude é uma pressuposição de 

partida, um axioma – em outras palavras, a condição forcluída da materialidade. 

Embora aparentemente a imagem estátão ali, é à concretude que não temos 

acesso104.  

Em Quevedo (2012), referimo-nos à nunca plenamente coincidente 

superposição imagem leitura – imagem empírica; inclusive tiramos considerações 

analíticas acerca dessa decalagem (com uma confessável inspiração no movimento 

das placas tectônicas, ousámos apresentar uma operação analítica chamada de 
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 Seria nossa revanche ao neopositivismo se conseguíssemos provar que a materialidade (no senso 
marxiano) é de fato a única coisa tangível, restando-nos indefectivelmente alienada a rude 
concretude da coisa física, experimentação direta? Ou apenas seríamos, vá lá com alguma 
sofisticação, os não-tolos de Lacan que fragorosamente erram? 
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“dessuperposição”). Se investimos à época nesse sobre, nossa atenção ora visa o 

entre. Muito mais instigante, ora supomos. 

Postulamos aqui que essa superposição, assim como não se constitui 

plenamente coincidente na bidimensionalidade, também não é plenamente aderente. 

Há um gap entre a imagem leitura e a imagem empírica que não se restringe à 

temporalidade, senão igualmente à temporalidade. Tal pressuposição não deve ser 

nunca surpreendente, se admitida for aqui a possibilidade de uma dessuperposição, 

de um desencaixe: ao contrário, é antes a esteira desse movimento. O ponto aqui 

mais interessante é: qual a materialidade ou mesmo concretude desse espaço? Que 

desdobramos teórico-analíticos podemos tirar da postulação dessa sua ontologia? 

Para tal, vamos partir de um axioma e um certo esgar silogístico: toda 

imagem é, por ela ser um efeito de sentido e por o sentido ser sempre relação à, um 

efeito de série. Esse efeito serial manifestar-se-ia tanto discursivamente (produzimos 

uma imagem a partir dos efeitos serializadores dos discursos – e de suas 

determinações histórico-ideológicas – e dos dispositivos; nosso olhar é instado 

dessarte a ver/olhar uma coisa e não outra a partir tanto de séries de coisas vistas, 

visíveis e visualmente imagináveis) quanto da situação de enunciação (as 

administrações discursivas que se materializam em condições contextuais de 

produção de sentidos e que os administram por aposições, dentre outros 

mecanismos).  

Esse efeito de série tem nítida correlação com as noções de repetição e de 

acontecimento, estatutos categoriais que se aplicam a uma imagem apenas a partir 

de uma serialização: não há como definir o tipo dessa repetição, nos termos de 

Orlandi (1999), ou se estamos diante de um acontecimento stricto sensu ou de um 

acontecimento j‟absorvido na memória (PÊCHEUX, 1999), se não o situarmos fora 

de si mesmo. Sem o inscrevermos em uma série, como lograrmos produzir ele 

sentido?105 

Passa por esse movimento de produção/reconhecimento da inscrição 

histórica da tomada da palavra/imagem e sua consequente serialização, a deriva 

dos sentidos ou a multiplicidade de interpretações. Diferentes sujeitos veem/olham a 

partir de inscrições/serializações diferentes.A noção de serialização é-nos cara em 

                                                           
105

Isso leva-nos à inevitável tautologia do sentido: como interpretar o acontecimento sem inscrevê-lo 
em uma série, no interior da qual, por sua vez, lhe será provido um sentido? De que antídoto 
interpretativo nos podemos valer para avançarmos em relação a esse circuito significante que não 
seja a mera consideração de sua performatividade? 
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virtude da metáfora visual a partir da qual entendemos esses gaps, essa distância 

irredutível entre as imagens (leitura e empírica).  

Em Quevedo (2012), consideramos que a sobreposição nunca plenamente 

coincidente entre as duas imagens instaurava uma espécie de borda, sítio da 

resistência ao trabalho sócio-histórico de leitura. No entanto, o que estamos a propor 

aqui é uma diferente visada a essa decalagem que produza a alegoria visual das 

diferentes interpretações do objeto. Conjecturemos que o sujeito histórico mire a 

imagem leitura a partir do seu ponto central: o que temos é uma perspectiva 

totalizante da posição histórica que elida tudo o que não for evidência dos sentidos 

por ela propostos.  

Sem pretender aqui tergiversar, o compromisso de um(a) pesquisador(a), a 

partir do seu dispositivo metainterpretativo, é, por sua vez, fugir a essa perspectiva 

focada, realizando um turno de volta106e percebendo o espaço vazio entre a imagem 

leitura (construída pelo dispositivo analítico) e a imagem empírica (pressuposta 

teoricamente) 107
. Antes de tratarmos da ontologia dessegap, proponhamo-nos a 

discutir o seu funcionamento frente à imagem tanto como acontecimento enunciativo 

(aqui entendido como funcionamento significativo ordinário em uma situação de 

enunciação) quanto como acontecimento discursivo (funcionamento excepcional; 

ruptura do dizer). 

Para tanto, centralizaremos nossa distinção entre a repetição formal (ou do 

acontecimento absorvido na memória) e a da repetição histórica (o acontecimento 

stricto sensu). No primeiro caso, temos a imagem que, embora não seja 

empiricamente a mesma (se o fosse, teríamos repetição mnemónica), o é 

discursivamente, visto que atualiza um dizer a partir da atualização de suas 

evidências. Nessa relação parafrástica, o que temos é o funcionamento de um efeito 

de cristalização do sistema semiológico, como se a palavra ou a imagem não 

pudesse significar senão consoante o como o interpretante a significa.  

Nesse caso, ao se negar a possibilidade de uma outra interpretação, da 

emergência do lúdico, já como condição de partida, o que temos é a assumpção 

indesmentível ao sujeito de uma relação única de identidade entre as imagens 
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Que a memória de Lacan não nos maldiga pelo deslocamento significativo do sintagma que 

operamos aqui. 
107

 Evidentemente, o arranjo também se movimentará impondo à análise uma outra imagem leitura, 
uma outra perspectiva totalizante. O diferencial da metainterpretação é exclusivamente a 
consideração da autoevidência, o que não é pouco. 
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empírica e leitura. Em tal investimento significativo, a denegação dessa decalagem 

estaria representada, em nossa alegoria visual, por um efeito de condensamento do 

gap, ilustrado na imagem seguinte. 

 

Figura 21: Condensamento do gap 

Em um exemplo limite e retomando a discussão apresentada no capítulo 

sobre os dispositivos de visualização, apostemos aqui na foto de um objeto 

quotidiano. A consensual – e mesmo incontornável! – interpretação de que é a 

imagem de um lápis, embora pareça remeter para a autossuficiência do objeto em 

si, remete em um sentido ainda mais radical ao nosso olhar sócio-historicamente 

investido. Evidentemente, não estamos a negar aqui estatuto de existência ao 

objeto; nem como objeto concreto do mundo físico, nem como elemento empírico de 

trocas sociais, nem como suporte material de um constructo conceitual e 

ferramental108
. 
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 Não cometamos aqui o erro dos não-tolos de Lacan! 
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Figura 22: O tenebroso esplendor do que nos é óbvio
109 

Não repetiremos o argumento do hipotético aborígene que, por não conhecer 

um lápis, não o distinguiria do fundo cinza ou o argumento do indivíduo com 

problemas sérios de reconhecimento de cores e que, em virtude disso, não 

distinguiria a forma do lápis em relação ao fundo110. Nem investiremos em uma 

desconstrução sob o signo do mote magritteano, explorando as fronteiras da 

imagem como representação. 

Nosso intuito aqui é considerar esse efeito de plena coincidência entre o 

objeto e a realidade, assim como tirar, a posteriori, consequências analíticas disso. É 

esse efeito de sentido que parece suspender a interpretação, reduzindo-a sua deriva 

a uma única (o Isto é um lápis) que nos interessa como materialidade do 

condensamento do gap que postulamos acima.  

Falamos aqui da cristalização de um sentido que, em sua dimensão 

fenomênica parece apontar à realidade, mas que, vista sob a luz da opacidade 

irredutível, remonta não apenas à iniludível objetividade material contraditória (o 

Para quem há um isto nesta foto?), mas também ao imemorial trabalho sócio-

histórico de leitura que preenche as lacunas de uma imagem empírica que sequer 

dá conta, no enquadramento, do todo do objeto. Esse acontecimento enunciativo (a 

tomada da imagem de um lápis) prescinde do todo do dizer ou do ver, uma vez que 
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Disponível em: <http://www.morguefile.com/archive/display/229982> Acesso em: 20 jan. 2015 
110

 A paralipse é um dos melhores motivos a embasar nossa impressão de falante: fascista, mas 
generosa a língua. 
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as pistas do que diz ou dá a ver não são da ordem do texto; são antes discursivas, 

ideológicas, sociais. 

Finalizemos essa discussão com uma imagem que, embora não represente o 

condensamento do gap (ao contrário, represente a expansão, como toda 

manifestação artística), situe uma oposição à direção que nossos argumentos 

pretendem seguir.Neste famoso quadro de Magritte, também vemos o mote para 

uma discussão acerca da significação, o que particularmente nos interessa em 

virtude de haver nessa tela uma aposição do verbal ao visual. 

 

Figura 23: Aliás, o que é mesmo um cachimbo?
111 

O enunciado verbal “Isto não é um cachimbo” (tradução nossa) estabelece 

uma relação lúdica com o visual, uma vez que é apresentado ao leitor um exemplo 

imagético justamente deum...cachimbo. O uso do artigo indefinido no francês 

mostra-nos, no entanto, os termos da reflexão. Primeiramente, a discussão proposta 

não se dá entre as categorias de universal e de particular; algo que seria próximo 

às colocações de Žižek sobre a má interpretação do enunciado lacaniano “A mulher 

não existe” – o pensador esloveno explica que não se trata de “a mulher” como 

abstração em contraposição “às mulheres”, como realização particular desse 

universal. 

A pista linguística da discussão magrittiana parece-nos residir no verbo 

acompanhado da negação (“ne pas”), sendo-lhe o sujeito e o predicativo mero 
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adorno contingencial. Reverbera, no quadro, o eco da ancestral concepção da 

imagem como representação. Malgrado não constitua nosso objeto (do que resulta 

nosso distanciamento pontual dos termos em que essa discussão é comumente 

posta), valemo-nos da jocosa provocação do artista em relação à 

(percepção/recepção da) arte, traduzida em uma irredutível distância entre a 

imagem e as coisas.  

Nas bases do que defendemos e na radical assumpção da intangibilidade das 

coisas em si – todo gesto interpretativo é ideológico e libidinal na exata medida de 

que são realizados, respectivamente, por um sujeito da História e por um sujeito do 

Inconsciente, radicados em um sujeito empírico –, o que temos é uma conclusão 

que, magistralmente ilustrada na pintura, transcende a arte. Se a Pêcheux (1995) 

nada da poesia é estranho à língua, vamos ousar estender a proposição a algo 

comonada da arte é estranho à significação ordinária. 

Nesse sentido, colocamo-nos próximos à desconstrução magrittiana da 

imagem – mais precisamente, construção da imagem, consoante a perspectiva 

assumida neste trabalho.  No funcionamento ordinário do nosso ver-olhar – 

ideologicamente construído e libidinalmente atravessado –, as imagens são e não 

são as coisas em si: o são, porque funcionam socialmente como se fossem (quando 

tratarmos do fetiche da imagem, desenvolveremos esse ponto); não o são, porque 

funcionam justamente por elidir seu cariz radicalmente interpretativo (assim como o 

cariz de todas nossas outras produções sensoriais de sentido: cheiros, sensações 

táteis etc112.). 

Assim, as imagens, como todas as outras materialidades do sentido, simulam 

(pelo visível/dizível) e dissimulam (pelo invisível/indizível) o que (não) são. Contam, 

no mesmo compasso, a mentira (pela fantasia) e a verdade (pelo sintoma) do nosso 

Desejo. Provocados por Magritte e convocados por Courtine (1999), toda imagem é, 

para nós, um enunciado dividido: “Isto (não) é um cachimbo”, “Isto (não) é um lápis” 

ou “Isto (não) é [o que quer que (não) seja]”. 

Tentemos exemplificar tal discussão a partir desta imagem: 
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 Esperamos, com isso, justificar o gracejo da legenda. 
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Figura 24: Legendar é filiar-se
113 

Consideremospedra de toque, para o ponto da discussão aqui proposto, 

prescindirmos da matéria cujo corpo essa foto de Eduardo Naddar integrava, como 

estratégia para ressaltarmos a opacidade da imagem e, assim, o longo trajeto de 

leitura que o sujeito histórico a que nos filiamos realiza. Paralelamente, 

conjecturemos a mobilização libidinal (o alheamento ou a empatia ao sofrimento do 

outro) que se realiza em nosso olhar e que, em concerto ao investimento ideológico, 

provê as evidências da nossa leitura. 

Descartando-se a situação de enunciação da foto, e filiemo-nos ou à posição 

que vê o desespero da mãe para salvar o filho da atrocidade policial ou à que vê a 

dificuldade policial de impor a ordem em uma terra sem lei, o que temos é a 

admissão de uma certa deriva da imagem: afinal, o que vemos mesmo? Um rapaz 

ao chão criminoso ou vítima de abuso? Uma mãe culpada e cúmplice dos erros do 

filho ou uma mãe heroína em um ato de compreensível e justo desespero?  

Talvez caiba aqui sermos ainda mais radicais: são de fato uma mãe e seu 

filho que estamos vendo? Que diríamos das investiduras sócio-históricas deste 

nosso olhar se eles fossem, ao contrário do factual, marido e mulher? Que discurso 

produz este nosso olhar que se encontra simplesmente obtuso à possibilidade de 

não haver relação alguma entre o rapaz e a mulher, senão a de uma cidadã que se 
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exaspera frente ao que considera uma injustiça? De onde nosso olhar se posiciona 

para exigir, a essa imagem, dramas de fôro doméstico? 

Em que exata medida a legenda do amor filial ou romântico, ou mesmo a 

legenda da empatia, entre duas personagens contingenciais de uma cena, frente à 

ação legítima ou abusiva do Estado, alteraria a imagem que então se nos 

descortinaria é um cálculo em certa medida impossível. E o é, porque, a partir de 

Pêcheux (1995), consideramos axiomaticamente que não se possa pensar do lugar 

do outro, mesmo quando esse outrem sejamos nós mesmos. Mesmo confirmada a 

relação imaginada entre a mulher e o rapaz da foto, o exercício aqui ensaiado de 

duvidar da imagem a movimenta para, a partir do seu rastro, situar de onde nosso 

olho vê. 

A consideração da distância que vai da imagem empírica à leitura não apenas 

replica a distância que vai do factual (o presenciar a ocorrência) ao representacional 

(a produção de sentido pelo enquadramento e momento da foto), mas também 

simula grosseiramente, no plano da materialidade e no breve espaço da hesitação 

da interpretação, o recuo da significação, neste fugaz entrever do trabalho de leitura 

que indefectivelmente se realiza em nosso olhar. Recuo este que não é o do silêncio 

fundador de Orlandi (2007). 

Sigamos em outro curso dessa discussão. Admitidas as bases da postulação 

de um gap comprimido ou expandido respectivamente no acontecimento enunciativo 

e no discursivo, resta admissível que, ao contrário do acontecimento j‟absorvido na 

memória, o acontecimentostricto sensu, pelo seu funcionamento de repetição 

histórica, de ruptura, provoca, por sua natureza, o estranhamento (nos termos 

desenvolvidos em Ernst-Pereira, 2009) entre as imagens, justamente ao ensejar a 

outra leitura, a outra imagem, o que, em termos de nossa alegoria visual, seria 

representada por um efeito de expansão, como pensamos representar na figura 

abaixo.  

De considerarmos que, em tese, uma imagem possa ser um ou outro tipo de 

acontecimento de acordo com dois diferentes trabalhos de leitura, advém a 

conclusão de que o gap é virtualmente comprimível ou expansível quase ao limite 

(sendo a repetição mnemónica de efeito fortemente cristalizado um deles; sendo a 

imagem nonsense o outro). Resta, pois, o gap como uma estrutura em movimento, 

tal como os sentidos.  
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Isso põe-nos, por uma espécie de sorte especulativa teórica, uma questão 

interessante: sendo o recuo da significação (o den) necessário ao sentido, podemos 

postular que haja uma mera correlação (casualidade) terem ambos, gap e sentido, 

movimento? Ou, por outro e melhor lado, estaríamos face ao radical motivo pelo 

qual o sentido se movimenta: o gap como causalidade do movimento dos sentidos 

(afinal, seria o seu recuo o dínamo que anima os sentidos)? 

O movimento dogap assume a forma de um efeito sanfona, uma tensão entre 

identidade e estranhamento entre as imagens a reboque dos investimentos de 

significação perpetrados pelo sujeito. Se ousássemos continuar investindo na 

metáfora tectônica da superposição114, é esse movimento significativo o sismo que 

(des)acomoda a estrutura. Se tomarmos o gap como a falha geológica e as 

diferentes interpretações como o sismo resultante do movimento dos investimentos 

ideológicos e libidinais de significação, restam duas indagações que nos incitam a 

desenvolvimentos posteriores: em que ponto, fal(h)am a ideologia e o Desejo? 

Como o sismo vem a reacomodar a estrutura? 

Para desenvolver tal questão, recorreremos à lacaniana noção (1961-1962, 

do “paradoxo da alteridade radical designada pelo traço” no trabalho da repetição. 

Embora tal noção seja lá desenvolvida no que tange ao sujeito e à repetição no 

processo psíquico, ousaremos aqui uma relação com o sujeito que realiza – na, pela 

e a partir da imagem – investimentos ideológicos e libidinais de significação. 

Tomaremos, para tanto, o sujeito qua nó subjetivo. 

Sendo o princípio concertador da imagem, o sujeito mancha-a com sua 

presença, plena a imagem da mancha do seu olhar. Ao assim instaurar-se (em) 

gesto de leitura, o sujeito instala na imagem o seu duplo: a nebulosa zona em que 

se encontram a contradição forcluída (resto dos investimentos ideológicos de 

significação) e a estranha familiaridade do seu desejo (resto dos libidinais). Em 

outras palavras, esse duplo da imagem é a aterrorizante distância da plena 

coincidência, depositária do desejo perturbador que significa justamente porque falta 

e, porque falta, enseja a falha. O que significa é o que perturba ao aparentar a plena 

semelhança a partir de uma atraente mínima diferença.   
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 Parece haver aqui um erro crasso nosso de leitura dos livros didáticos de geografia; afinal, placas 
tectônicas estão dispostas lado a lado. Considerando que é meramente uma alegoria visual, 
permitimo-nos nos valer aqui de uma mudança de perspectiva: em vez de ver as placas de cima, 
vemo-las a partir de uma (a imagem leitura), escolha da qual resulta a obliteração do gap e da 
imagem empírica. 
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Nesse ponto, temos entre a imagem leitura e o gap (o locus do seu duplo) a 

tela da diferença mínima (como deslocamos o conceito a partir de Žižek). Conforme 

o pensador, essa mínima não coincidência respeita, por exemplo, à diferença entre o 

conjunto numérico e um elemento supranumerário que pertence a esse conjunto, 

mas ao qual falta qualquer propriedade diferencial que especificaria seu lugar no 

constructo. A diferença minimal, dessarte, não seria a diferença entre duas partes, 

mas a diferença entre dois aspectos da mesma parte.  

Oras, aqui não estamos a falar de uma imagem e de alguma outra coisa que 

não seja ela, mas estamos falando justamente da imagem e de um “seu” je ne sais 

quoi que enseja a diferença mínima, o flagrante do primeiro e insuficiente átimo do 

discernimento. É esse par mínimo entre a imagem e o seu terrível simulacro que 

instaura, na repetição, o devir da ruptura; nas séries mais estabilizadas de memória, 

a possibilidade incontornável do acontecimento. O que fal(h)a justamente na hora da 

imagem. A tela do gap é um espectro que distorce a visualização da imagem. 

É justamente na impossibilidade dessa virtualidade que suporta a potência da 

imagem (desse den, recuo da significação que possibilita a positivação da imagem) 

que se imbricam, como respectivamente constitutivos, a Ideologia e o Inconsciente. 

É a angústia perturbadora da proximidade do Desejo que produz o falhanço das 

coordenadas simbólicas da Ideologia, as quais, devassadas, não mais sustentam a 

evitação do Real, no contorno ao trauma ou no tamponamento da falta.  

O que resta é uma punção que tange da imagem leitura à empírica, unindo-as 

no mesmo compasso em que as proscreve uma da outra, e ontologiza imagem na 

quimera de uma pressuposição irrealizável: a imagem só pode significar de onde ela 

não está, performativizando-se um efeito de série primeiro que estabelece o circuito 

ontológico entre a denegação e o seu contrário. A radical beleza da imagem reside 

na lítote que é sua condição de fundo: uma imagem só afirma o contrário do que ela 

nega.  

3.5.1 O deserto do Real na imagem empírica 

Por situação de enunciação, estamos entendendo aqui a instância que, 

complementarmente ao sócio-histórico – e por ele determinada –, integra as 

condições de produção de um discurso. A enunciação constitui o azo irrepetível da 
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emergência dos sentidos sob a condição de efeitos de sentido. É ela que transforma 

elementos de um saber (Enunciados) em formulações enunciativas: enunciados e 

sequências (ou secções) de um texto (visual). 

Embora seja o sujeito empírico que participa de uma situação de enunciação, 

são os sujeitos histórico e desejante por ele suportados que aqui nos importam. No 

entanto, a imagem empírica, o objeto de uma prática social de significação, reveste-

se-nos de uma importância maior, visto que integram o seu trabalho de leitura as 

condições enunciativas de produção, que respondem pela circulação (em textos) 

dos discursos. Exigir-se-á diferentemente de uma foto familiar, de uma 

artística/lúdica ou de uma jornalística, assim como de um gráfico ou de uma charge. 

Esse aspecto, visto alhures de uma forma “incidental” (agiria à guisa de uma 

modulação do gesto interpretativo), para nós exige um cuidado maior: a sua 

incidência no objeto empírico é apenas um indício da circulação de mesmos objetos 

em práticas diferentes, mas enquanto imagem é nulo. Para nós, é sempre uma outra 

imagem (visto que lida por um outro sujeito). 

O exemplo do médico e paciente que veem a mesma radiografia nos parece 

esclarecedor. Veem o mesmo objeto empírico, mas olham (produzem), enquanto 

nós subjetivos, imagens diferentes. Podemos ser ainda mais radicais no exemplo e 

pensar em um médico que, como hobby, seja artista digital: malgrado seja o mesmo 

sujeito empírico, esse sujeito suporta a produção, a partir da mesma radiografia, de 

imagens diferentes em uma e em outra prática significativa. No entanto, a facilidade 

da resposta a essa esconsa questão é muito simples: são o mesmo sujeito empírico, 

mas são dois sujeitos históricos diferentes. Pensemos em um exemplo então mais 

radical: o mesmo médico ao perceber a mesma radiografia, antes e após descobrir 

que se trata na verdade da radiografia de um amigo muito querido: se são o mesmo 

sujeito empírico e histórico, por certo difere em muito a catexia do olhar. Nesse 

aspecto, o conceito de nó subjetivo parece-nos vir bem a calhar. 

O que tiramos disso é que as condições de enunciação e, consequentemente, 

o processo de textualização, seriam diversos e, assim, mobilizariam, no interior de 

um trabalho discursivo de leitura (heteróclito, contraditório), determinadas memórias 

em detrimento de outras. Para além do discursivo (que determina o que é visível ou 

não), temos ainda a administração de sentidos realizada na situação de enunciação. 

A tomada da imagem em uma situação e não em outra, a justaposição de imagens, 
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a intitulação ou a aposição de uma legenda corrobora ou indicia o, digamos, fundo 

discursivo sobre o qual devemos interpretar a imagem empírica.  

No mesmo esteio de raciocínio, se mudarmos as condições enunciativas 

(uma outra legenda, por exemplo), a diferença produz uma nova imagem e, com ela, 

o efeito de sentido de uma mudança na imagem empírica (metáfora objetiva), 

quando na verdade a mudança radical é no nó subjetivo; é o sujeito histórico-

pulsional que mudou (ainda que suportado pelo mesmo sujeito empírico). A 

consideração teórica do movimento subjetivo e o decorrente olhar paraláctico dão 

conta do gesto de reparo: instituição do mirante do analista para a observação e 

restauração do processo discursivo que sustenta uma e outra condições de 

(in)visibilidade. 

A metáfora objetiva pode ser demonstrada a partir de uma mesma imagem 

empírica de diferentes formas. Tomemos um exemplo. 

 

Figura 25: Universo celular
115 

As condições de visibilidade respondem já de antemão ao dispositivo super-

humano: a partir do olho biológico, não produziria sentido porque inobservável. Só 

vemos, ou seja atribuímos sentido visual ao que de fato está ali, porque um artefato 

no-lo permite. No entanto, a produção de sentido responde, nesse caso, também a 

um dispositivo disciplinar: no domínio do conhecimento de sendo comum, 

meramente produz-se o sentido de uma diferenciação entre dois elementos e 

alguma remissão a seres biológicos; no domínio artístico, consideração sobre sua 

forma enquanto objeto estético; é no domínio do conhecimento das ciências 

biológicas que se produz o sentido de um fenómeno de fagocitose. São três 
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imagens, produzidas por três sujeitos históricos, suportadas pela mesma imagem 

empírica.  

No entanto, voltemos ao sujeito leigo que se depare com uma das seguintes 

legendas para a imagem acima: 

(i) Células cancerígenas atacam célula saudável. 

(ii) Células de defesa livram nosso corpo do câncer. 

Enquanto o sujeito do discurso das ciências produziria um sentido de 

“verdade” e “falsidade” para um e outro enunciado e descartaria o erróneo 

preservando a imagem que produziu, o sujeito leigo produziria uma imagem positiva 

ou negativa sensível à administração pela legenda; ainda mais sensível se 

pensarmos em um sujeito leigo que perdera um parente devido ao câncer ou que 

simplesmente registre no inconsciente, por causa da imagem, o temor de vir a 

padecer desse mal.  

Se pensarmos no sujeito do discurso da biologia, também temos uma imagem 

catexizada ao considerarmos que ele possa produzir um sentido de “beleza” à 

refinada ilustração de um organismo biológico ou que ele simplesmente registre 

inconscientemente prazer narcísico por reconhecer-se como sujeito do 

conhecimento evocado pelo fenómeno ilustrado pela imagem.  

Fundamentalmente, o que queremos haver demonstrado é que a imagem 

empírica, produzida em sua evidência, é sempre objeto social e, nessa condição, 

suporte da imagem: esta sim um investimento de significação, sempre, e ao mesmo 

tempo, histórico e pulsional. Desconstituída da forma-sujeito para a qual ela é objeto 

de troca, descolada dos dispositivos de ver-olhar, apartada do discurso que a 

constitui, o que temos da imagem empírica não é o núcleo traumático do Real ou o 

cerne duro da sua “verdade”. O que temos é o deserto da significação; a paradoxal 

impossibilidade de vermos implicada justamente por sua condição de 

hipervisibilidade. 
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3.5.2 A performatividade e obviedade da imagem leitura – últimas 

aproximações 

A imagem, tal como aqui a entendemos, é a contrapartida do sujeito na dupla 

pulsão da materialidade do sentido. Nesse raciocínio, e somente nele, podemos 

tomá-la por autopoiética, visto que ela se instaura ao sujeito empírico como exterior, 

como “realidade observável”, ainda que ela não diga ou mostre a ver mais do que o 

sujeito histórico, realizado no empírico, o permitiria.  

A imagem empírica, por sua vez, mais do que simular exterioridade a partir da 

sua condição de objeto de troca social, produz um outro efeito no esteio de sua 

evidência. Fotos são convocadas como registro, como documento, como arte, 

conforme os espaços em que circulam; conforme as condições enunciativas em que 

se dará sua leitura. Nesse sentido, uma foto é, real ou virtualmente, o que (se) diz 

que ela vai ser: a administração de sua leitura age à guisa de um garantidor das 

condições de felicidade do gesto performativo que determina o gesto de 

interpretação.  

Considerar que lemos a imagem seguindo um trabalho de leitura que a 

constitui como evidência (de um suposto si-mesmo dessa imagem) permite-nos 

evocar Lacan, quando este desenvolve uma espécie de conjuração do Real pelo 

Simbólico (FINK, 1998), e Žižek, quando dialoga com o mestre nesses termos para 

desenvolver a performatividade do ato (2013). Estar ou pôr em cena enunciativa gira 

a roda dos sentidos de forma a tornar algo ele mesmo.  

Essa “performatividade” da imagem empírica parece-nos indicar que é ela 

uma placa sem face que suporta um grande vazio ao redor do qual se organiza e 

gravita a imagem: efeito da textualização necessária que obtura o Real (ou a sua 

inimagem). A imagem torna-se assim o sítio de um duplo paradoxo. É tanto o lugar 

do paradoxo da dupla diferença (ela como diferente de uma outra imagem, de um 

outro trabalho de leitura, em cujo lugar produz sentidos e ela como diferente de si 

mesma à medida que se constitui nas metáforas subjetiva e objetiva) quanto da 

performatividade retroativa (ela como sendo sempre-já o que (se) dirá que ela vem a 

ser). 

Nesse sentido, o que temos é sempre uma projeção sobre uma tela ou plano 

de fundo. A imagem se projeta tanto à imagem empírica quanto da inimagem. A 
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imagem é produzida por sentidos (im)previstamente cristalizados – trabalhos 

discursivos de leitura que pressupõem o Outro, como afiançador de uma relação 

especular que sustenta a identificação e a coincidência do sujeito consigo mesmo. 

Nesse sentido, e como dissemos em outro momento, a imagem é sempre 

óbvia (na acepção etimológica, de caminho que se põe à nossa frente). Mais do que 

isso, ela se nos obvia: impõe-se à nossa frente e resiste a nós. De uma obviedade 

obsidiante, aliás, pois convoca o sujeito empírico a reconhecer as evidências que ele 

enquanto sujeito histórico, em sua inscrição ideológica, produziu e que ela, a 

imagem, colige e lhe apresenta. Nesse sentido, retomamos igualmente o aforismo 

lacaniano de que é o objeto que nos olha: a imagem é que nos olha e afere nossa 

identidade. Na distância de nós ao objeto empírico, ela se interpõe em sua 

opacidade, que só é devassável porque seu registro é simbólico, e o simbólico, 

como sabemos, tem um furo. 

3.5.3 O conforto da imagem quaefeito-texto – últimas aproximações ao 

conceito 

A textualização é condição sine qua non de circulação do discurso. No 

entanto, paralelo a esse pesado investimento sócio-histórico de significação, no qual 

o texto é produzido para a, e a partir da, divisão social do trabalho (intelectual), há 

um investimento do sujeito desejante, que, em interdeterminação com o sujeito 

histórico, responde a uma injunção (pulsão?) de significação. Quando essa injunção 

histórico-pulsional resulta na catexia que materializará visualmente um determinado 

discurso, temos a imagem empírica em sua dupla constituição: como objeto 

empírico-social e como objeto ou efeito de significação.  

Nesse contexto, uma foto (ou qualquer outra sorte de imagem empírica) 

apresenta-se-nos, pois, como o que chamaríamos de “um efeito de estar”, 

orquestrado pelo efeito-texto sob sempre-já dadas condições de produção (“todos 

veem: é uma foto!”, como se dissessem: “a imagem está aqui!”), e como “um efeito 

de ser”: replicação sistémica de um ponto qualquer no qual o nó subjetivo intervém 

(des)estabilizando a tensão da imagem (o “é uma foto!”, que a alça à condição de 

um objeto de uma troca social). 
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Nesse bojo, o investimento age à guisa de uma pulsão significante, incidindo 

em um dos lados da contradição (e assim a desfazendo ou dissimulando) e 

circulando fortemente ao redor do objeto de desejo (sem confrontá-lo). Essa 

incidência-incisão do olhar, que constitui a tomada da imagem, responde igualmente 

pela evitação do Real da História e do Real do Sujeito, forcluindo o vazio do seu 

centro e a tensão de sua forma pelo giro. 

Voltemos à alegoria do ventilador, desta vez sem eixo, e a aproveitemos para 

ilustrar a nossa concepção do efeito-texto imagem. É no giro veloz das hélices de 

sentidos (cujo movimento centrípeto concerta representações, saberes, memórias) 

que se constitui o processo de textualização, do que resulta a imagem, que circula 

velozmente em torno do núcleo duro do Sentido (o Real), produzindo a evidência de 

si na exata dissimulação de suas lacunas e da sua tensão constitutiva. Embora aja à 

guisa de uma estabilização, de um efeito de, o texto (visual) tem nessa tensão sua 

radical constituição. Não é um mero arranjo ou velocidade das hélices; ao contrário: 

desligando-se ou se alterando sua velocidade, desfaz-se, ou chama-se à atenção 

para, o círculo que se desenhava no ar.  

No caso da imagem, a produção do efeito-texto se dá pela materialização 

visual de representações do Imaginário (sítio pré-discursivo) no Simbólico a partir da 

extração a fórceps do Real. No plano discursivo, o texto (visual) surge como produto 

de um trabalho de leitura que propõe e administra determinados (efeitos de) 

sentidos, mormente os de início, fechamento, unidade, completude, coerência etc., 

com os quais a imagem do sujeito poderá coincidir ou não, mas nos quais fatalmente 

ele se reconhecerá, visto que tais efeitos são sempre-já determinados pela forma-

sujeito histórica que em cada nó subjetivo se realiza.  

Nessa linha de raciocínio, enquanto a imagem é radicalmente subjetiva (e diz 

mais da representation que da donation, ao contrário da empírica), o efeito-texto 

produz o efeito de um advento êuico requerido pela imagem empírica, produzindo, 

na esteira da ilusão referencial da coincidência das imagens empírica e leitura, a 

ilusão subjetiva da coincidência do eu com o Eu ou do sujeito empírico/sujeito de 

direito com o nó subjetivo que no primeiro se realiza. Coincidem, por exemplo, na 

foto e no efeito de textualização com que ela se nos significa, as dimensões de 
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documento (do que temos diante dos olhos) e do monumento (do que devemos ver 

e lembrar)116. 

Enquanto o Eu é indiscernível da imagem e nela se identifica ao mesmo 

tempo em que se estranha, o efeito-texto recebe o eu com uma mensagem 

monocórdia, embora paradoxal: “sê bem-vindo a esta (tua) imagem, pois ela não 

está mais aqui”. No entanto, esse caráter paradoxal do futuro anterior não esgota as 

dimensões temporais de uma imagem, a começar pelo fato de que perguntarmos 

pelo tempo de uma imagem é antes perguntarmo-nos de que imagem estamos a 

falar, o que enseja a necessidade desta seção. 

3.6 OS TEMPOS DA IMAGEM 

Hora da [imagem], quando não se [vê] nada fora da 
[imagem], quando mais dentro aflora  
[Torá] da [imagem],  
rio, pau enorme, nosso pai 
(Caetano Veloso. A terceira margem do rio) 

Em primeiro lugar, convém observarmos uma importante distinção entre três 

tipos de tempo da imagem empírica. O tempo da cena, o tempo do bastidor e o 

tempo da troca. O primeiro parece-nos mais volátil (uma imagem empírica pode 

aludir a qualquer tempo) e, assim, mais susceptível a uma administração disciplinar. 

Uma foto de pessoas com roupas dos anos 60 produz diferentes efeitos de sentido 

se administrada em sua leitura como realmente uma produção daquela época (uma 

referência falsa, e.g.) ou se administrada por uma legenda que dê conta de ser uma 

festa à fantasia que homenageie a época dos Beatles, por exemplo.  

Já o tempo de bastidor é sempre o pretérito. Independentemente da época à 

qual sirva de registro ou alusão, uma imagem empírica constitui-se um evento ou 

momento anterior à interpretação de quem a produz (aquele que, diante do fato, o vê 

ou interpreta sob a forma de uma foto ou desenho à mão). Imaginemos a fotografia 

de uma cena futurista e nos parecerá clara a diferença entre o tempo da cena (o ano 

de 2078, por exemplo) e o de bastidor (sempre pretérito). Um caso interessante de 
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 Paguemos o justo tributo a Foucault, embora não nos tenhamos atido a uma maior precisão com 
seus termos. 
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alguma hibridez pode ser verificado nesta imagem, extraído do filme O tempo e o 

Vento. 

 

Figura 26: Bastidores de O tempo e o Vento
117 

Embora o tempo de bastidor da imagem de per si (mais adiante, pretendemos 

aclarar o porquê desse sintagma de cariz restritivo) remeta ao pretérito,o tempo de 

cena da imagem não remete a um passado épico da Revolução Farroupilha (entre 

1835 e 1845), mas sim a um passado bastante mais próximo ao presente: o ano de 

gravação do filme. A consideração de que, nos fotogramas que compõem o filme, 

também havia profissionais de bastidores (cameraman, fotógrafos, operadores de 

equipamentos etc.) recortados da cena força-nos a considerar o enquadramento 

como constitutivo do tempo da cena (ainda que não do bastidor) na extensão do fato 

de que é constitutivo da imagem. 

Ainda quanto ao tempo de bastidor, que constitui a cena,temos que, embora 

ele seja sempre pretérito, sejam estabelecidas diferentes relações temporais no 

âmbito do passado. Assim, tomemos uma consideração óbvia comoponto de partida: 

em relação à foto em si (isto é, tanto ao objeto empírico produto do aperto do botão 
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Disponível em:  
<http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://s2.glbimg.com/UP3MOybNwhu7LZGlR3k1xCOnYwE
%253D/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/03/29/otempo.jpg&imgrefurl=http://g1.globo.com/rs/rio-
grande-do-sul/semana-farroupilha/2013/noticia/2013/09/foi-um-desafio-muito-grande-diz-monjardim-
sobre-o-tempo-e-
ovento.html&h=413&w=620&tbnid=Fzvwi21wDZeGVM:&zoom=1&docid=wyP83fMetgN74M&ei=Rby9
VKqgKtWOsQT0qoCoCQ&tbm=isch&ved=0CFMQMygpMCk> Acesso em: 20 jan.2015 
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obturador da máquina fotográfica quanto ao objeto empírico de uma troca social: foto 

de capa de jornal, e.g.), o tempo de bastidor é o pretérito perfeito.  

Entretanto, não é apenas com o acionamento do dispositivo maquinal ou com 

o ato físico de ler que a imagem empírica estabelece relações. Se administrada em 

seu sentido por aposição verbo-visual (QUEVEDO, 2012), ela também estabelece 

relações temporais tanto com outras imagens quanto com legendas ou 

rótulos/títulos. Senão vejamos o seguinte caso, ilustrado pela seguinte foto. 

 

Figura 27: Cena de O tempo e o Vento
118 

Em uma sequência fílmica de fotogramas, tal imagem empírica, embora tenha 

como tempo de cena o passado (sem especificação gramatical; apenas cronológica: 

o tempo da revolução farroupilha), estabelece, como tempo de bastidor, relações de 

anterioridade ou sucessividade, que lhe auferem um valor temporal de pretérito-

mais-que-perfeito ou futuro do pretérito respectivamente. Frisamos: em relação ao 

consumo como fotografia, o tempo de bastidor é sempre o passado; no entanto, em 

relação às outras imagens da sequência fílmica, o tempo de bastidor dessa imagem 

responde à posição de outras imagens na sequência fotogramática.  

Há duas consequências teórico-analíticas importantes a desenvolver, a partir 

dessas considerações. Uma primeira respeita a uma hipotética aposição dessa 

imagem a uma fotografia do ator em um outro ambiente de trabalho (gravações de 
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Disponível em:  
<http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://i0.statig.com.br/bancodeimagens/7x/3g/cr/7x3gcrc21
vnox4z90xbowu79r.jpg&imgrefurl=http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/cinema/2013-08-12/veja-o-
trailerdeotempoeoventocomthiagolacerdacleopires.html&h=408&w=652&tbnid=849m2sr3U5wNPM:&z
oom=1&docid=H9WpWOB94c73M&ei=Rby9VKqgKtWOsQT0qoCoCQ&tbm=isch&ved=0CEIQMygYM
Bg> Acesso em: 20 jan. 2014 
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uma novela encenada no tempo atual e da qual era ele um dos atores), sem relação 

especificada de tempo, do que perceberíamos tratar-se da mesma época (ano), mas 

não exatamente qual foi tirada antes (em que mês ou dia). Por força da aposição 

entre as duas imagens, haveria uma flagrante diferença de tempo de cena, mas não 

uma relação de anterioridade no tempo de bastidor. Se ambas as imagens 

empíricas, independentemente do tempo de cena ou do conteúdo factual, estão 

situadas em um passado, a ordenação temporal dar-se-ia somente no gesto de 

leitura, pressupondo-se que a imagem postada à esquerda estabeleça alguma 

relação de anterioridade no ato físico de leitura das imagens empíricas; o que é 

profundamente provável, ao menos no que tange aos leitores ocidentais. 

Uma segunda consequência concerne ao tratamento da aposição com 

legenda ou rótulo/título. Uma legenda como “Capitão Rodrigo sai em perseguição ao 

seu inimigo” administra o sentido da imagem (o que devemos ler, reconhecendo e 

supondo na foto elementos de uma narrativa) por estabelecer uma relação que, no 

caso, é a de uma concomitância no passado. Dessarte, temos como tempo de 

bastidor o pretérito imperfeito, uma vez que a legenda não se situa em relação de 

sucessividade com a imagem empírica (o que ocorreria se o verbo fosse flexionado 

no passado) e, nesse esteio, um efeito de maior vivacidade à narrativa, emulando, 

via sistema linguístico, a dinamicidade, o movimento excluído da imagem estática.  

Nessa imagem, se a imagem empírica respeita ao que foi,por sua vez a 

imagem alude ao que terá sido. E esse futuro anterior (o tempo do sujeito, para 

Lacan) parece-nos a chave para entender o tempo da imagem. O tempo da imagem 

é um tempo obsceno, na medida em que é um tempo sempre exterior à cena: não a 

integra, não a delimita. Aliás, parece situar-se em um intermédio: vir a serconvocado 

à urgência pela imagem empírica (à qual é posterior) e ter vindo a desfazer-se, 

quando o sujeito o tiver significado. O início de sua duração é impreciso, bem como 

seu fim. É um recorte incerto e inserto no gesto de interpretação do sujeito. 

Por último, o tempo da troca alude ao funcionamento da imagem empírica 

enquanto objeto de troca social; exemplificamos a foto de capa de jornal destinada 

ao consumo massivo e a foto familiar destinada à solidão empoeirada das 

invisitadas coleções particulares. Em ambas, a circulação (uma das três instâncias 

das condições de produção de um discurso, para Orlandi) configura a produção do 

objeto, bem como a da sua leitura. Nesse ínterim, o tempo da troca é o tempo da 
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enunciação: a atualização da imagem empírica em imagem leitura no bojo de uma 

situação enunciativa.  

Aqui, o tempo é o presente, tão efémero quanto inesgotavelmente atualizável. 

Em certo sentido, podemos ousar dizer que o fogo-fátuo desse presente é a 

instância de sua textualização; é o efeito-texto que ancora, nos tempos da imagem 

empírica, o futuro anterior da imagem leitura, servindo-lhes de amálgama no gap 

que discerne uma da outra e que, por essa razão, é o sítio por excelência da 

imagem. 
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4 LER A IMAGEM 

4.1 DE PÊCHEUX A ŽIŽEK – A ELEIÇÃO DE UM PRIMEIRO PRINCÍPIO 

PROCEDIMENTAL INTERPRETATIVO 

Em seu primeiro projeto de leitura, Pêcheux ambicionava a construção de um 

dispositivo maquínico apto a uma prática de leitura, não subjetiva, concebida como 

“detecção sistemática dos sintomas representativos dos efeitos de sentido no interior 

da superfície discursiva” (AAD69, p. 148). O malogro dessa iniciativa rendeu um 

projeto ainda mais significativo e profícuo de leitura, motivo pelo qual talvez uma 

noção potencialmente muito produtiva tenha sido alijada dos estudos discursivos: o 

princípio da dupla diferença, consoante podemos observar nesta passagem: 

é importante tornar preciso um último ponto, de importância capital para 
nós; trata-se do princípiodesta leitura, que poderíamos chamar „princípio da 
dupla diferença‟: mostramos neste trabalho como o confronto regulado de 
superfícies discursivas que derivam de um mesmo Ix

2
 das condições de 

produção permitia esclarecer as diferenças internas através das quais se 
manifesta o invariante do discurso x (PÊCHEUX, 1969, p.148-149) [grifos do 
autor]. 

O princípio da dupla diferença abarca, em um mesmo compasso, as 

diferenças externas que um discurso estabelece com outro discurso, bem como as 

diferenças internas com que um discurso se defronta em um processo de deriva, 

conforme podemos perceber neste excerto, em que Pêcheux desenvolve o cuidado 

metodológico no estudo das superfícies discursivas: 

http://w3.ufsm.br/hipersaberes/volumeII/index.php?option=com_content&view=article&id=1145:discurso-de-divulgacao-cientifica-cinematografica-apontamentos-sobre-uma-ciencia-encenada&catid=103:parte-ii-discursividades-contemporaneas&Itemid=472#sdfootnote2sym
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“o confronto regulado de superfícies discursivas que derivam de um mesmo 
estado (Γx) das condições de produção permitia esclarecer as diferenças 
internas através das quais se manifesta o invariante do discurso x, que 
chamamos o processo de produção ∆x. Obtemos por este meio uma 
representação dos efeitos semânticos presentes em ∆x. 
Mas o que dissemos precedentemente a propósito dos “discursos implícitos” 
aos quais se refere uma dada superfície discursiva nos convida a pensar 
que as diferenças externas entre ∆x e um ou vários outros processos ∆y, 
∆z, ...que constituem o exterior específico de ∆x devem igualmente ser 
tomados em consideração: em outros termos, pensamos que um processo 
se caracteriza não somente pelos efeitos semânticos que nele se encontram 
realizados – o que é dito no discurso x – mas também pela ausência de um 
certo número de efeitos que estão presentes “além”, precisamente naquilo 
que chamamos o exterior especifico do ∆x. Isto supõe que não podemos 
definir a ausência de um efeito de sentido senão como ausência especifica 
daquilo que está presente em outro lugar: o “não-dito”, o implícito 
característico de um ∆x é, pois, representado pela distorção que induz em 
∆x seu confronto com ∆y, ∆z, ... que se tornam assim a causa real das 
ausências próprias a ∆x. Por exemplo, os “erros”, os “esquecimentos” 
próprios ao discurso de uma ciência em um estado dado não são visíveis 
senão em relação ao discurso que vem corrigi-lo” (1969, pág. 149). 

Nesse esteio, advém do princípio pêcheuxtiano o procedimento interpretativo 

categorizado por Orlandi como de alterações contextuais. Ao substituir uma dada 

palavra ou construção por outra, o que se visa aqui é fazer emergir aos olhos do 

analista uma diferença interna ou externa na superfície discursiva.  

Isso posto, adotaremos como princípio de nossa leitura, com alguma sorte de 

deslocamento. Recorremos para isso a Žižek, em cujos termos o Princípio da Dupla 

Diferença pêcheuxtiano vai aparecer como lógica da Diferença Mínima, isto é, a “não 

coincidência constitutiva de uma coisa consigo mesma” (2008, p.48), constituída na 

leitura que o pensador esloveno faz, a partir de Deleuze, de um descompasso 

radical e constitutivo entre o lugar vacante de uma cadeia e o ente que ocupa este 

lugar. 

Em outra obra (2013), Žižek recorrerá ao lacaniano Je ne sais quois(eu não 

sei o quê) da imperscrutabilidade do Desejo para referir-se ao aterrador 

estranhamento ante o familiar ou o mesmo, produzido a partir de um elemento que, 

embora destoante, é virtualmente inapreensível enquanto tal. Como crítico de 

cinema, Žižek exemplifica com o filme Invasores de Corpos, em que os alienígenas 

tomam os corpos de moradores de uma cidade americana, encenando a sua rotina 

diante dos até então velhos conhecidos. O je ne sais quoi dos estranhos, mas 

impassivelmente comuns, moradores revelava-se-lhe mediante um aspecto de 

percepção muito subjetiva, como um brilho estranho no olhar.  
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Vamos conjecturar, pois, aqui que o princípio pêcheuxtiano encontra a 

acepção žižekiana já no funcionamento da repetição, seja na repetição mnemónica 

que se investe de outro sentido na mesma situação de enunciação (e.g., a segunda 

vez em que a professora pede silêncio aos alunos inquietos), o devir da deriva na 

repetição formal ou a (des)apreensão do acontecimento na repetição histórica.  

No esteio desse raciocínio, vamos considerar que uma mesma palavra ou 

imagem lida/ouvida duas vezes por um mesmo sujeito, na condição de nó subjetivo, 

o é, na segunda vez, a partir de um lugar diferente da vez primeira. Essa assunção 

radical do movimento subjetivo (a diferença mínima na posição ideológica ou 

desejante) encontra correspondência na assunção também radical do movimento 

objetivo: o objeto nunca coincide consigo mesmo à exata medida que o sujeito 

também nunca coincide consigo mesmo. É o movimento de ambos que dá a 

impressão de que eles continuam os mesmos um ao outro. 

Em termos de leitura de imagens, a decorrência contraintuitiva dessas 

considerações é a de que simplesmente devemos desconfiar daquilo que nossos 

olhos veem, seja devido à intermediação de um dispositivo de interpretação, seja 

devido a um outro aspecto, desenvolvido por Žižek a partir de Derrida: 

Para colocar em termos derridianos bem conhecidos - a condição de 
impossibilidade do exercício do poder torna-se sua condição de 
possibilidade: exatamente como a falha fundamental da comunicação é o 
que nos compele a falar o tempo todo (se nós pudéssemos dizer 
diretamente o que quiséssemos dizer, rapidamente pararíamos de falar e 
nos calaríamos para sempre). (2000, p.94) 

A partir da visada psicanalítica proposta pelo pensador esloveno de que a 

falha fundamental da comunicação é a razão do uso obsessivo e compulsivo da 

linguagem pelo sujeito, cremos poder estender tal diretriz ao entendimento do ver. 

Para além da já óbvia inter-relação entre a pulsão vocante e a pulsão escópica, 

temos aqui a dimensão do significar, falando ou vendo, sob o signo de uma 

compulsão, cujo frenesi nos protege de uma verdade. 

É pela falha fundamental do ver (seja pelo enviesamento constitutivo de todo 

dispositivo de interpretação, seja pelo mecanismo psíquico de evitação do Real) que 

somos injungidos a olhar/reparar; somos injungidos à significação. Mesmo sujeitos 

de imagem e à imagem, ver é-nos insuportável porque demanda o objeto inacessível 
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de suporte da materialidade visual. Olhamos para não ver o deserto do Real que se 

nos descortina. O olhar que surpreende o je ne sais quoi da abrupta e repentina 

familiaridade estranha do objeto é o que mais aproxima do Real, na forma de um 

sintoma. 

4.2 O FASCISMO DA IMAGEM – E A INTERROGAÇÃO DO ANALISTA 

(e.pí.gra.fe) 
sf. 
1. Palavras ou frase(s) que se gravam em pedestal de 
estátua, placa, medalha, lápide, fachada de edifício etc. 
2. Liter. Título, frase, texto etc., no início de um livro, 
conto, capítulo, poema, para lhe dar apoio temático, ou 
resumir-lhe o sentido ou a motivação; MOTE 
3. Jur. Texto que antecede uma lei, esclarecendo-lhe as 
finalidades e fixando a data de aplicação 
[F.: 0 Do gr. epigraphé, pelo fr . épigraphe.]mAULETE 
DIGITAL.

119
 

As imagens tão numerosas, tão ubíquas seduzem-nos pelo seu efeito de 

obviedade, pela suposta desnecessidade do contrato social que julgamos tão caro à 

palavra: aceitamos que, à talvez exceção das onomatopeias, uma palavra não valha 

o a que se refere, mas sim que contratualistas a façam valer; e assim diante de 

“árvore” todos pensemos em árvores, sejam de que espécie, forma etc. forem. Tão 

sinceras, tão óbvias. Como resistiríamos às imagens? Como adaptaríamos as 

resistências pêcheuxtianas? 

As resistências: não entender ou entender errado; não “escutar” as ordens; 
não repetir as litanias ou repeti-las de modo errôneo, falar quando se exige 
silêncio; falar sua língua como uma língua estrangeira que se domina mal; 
mudar, desviar, alterar o sentido das palavras e das frases; tomar os 
enunciados ao pé da letra; deslocar as regras na sintaxe e desestruturar o 
léxico jogando com as palavras... (PÊCHEUX, 1990, p.17). 

Não ver ou ver errado? Não “escutar” suas ordens de significação, não 

obedecer a seus regimes, desafiar os seus tons? Entendê-las ao pé da letra (da 

imagem): isto é, entende-las sempre e exclusivamente como a imagem de algo 

(melhor se como “a imagem da imagem de algo” e nunca o próprio algo?)? A 
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 Disponível em: <http://www.aulete.com.br/ep%C3%ADgrafe#ixzz3FcoHWzhY> 
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ludicidade dessas proposições esbarrariam na contraproducência e mesmo no 

desfuncionamento nonsense nas regiões estabilizadas do conhecimento. De toda 

forma, o que proporemos a seguir também, ou mesmo exclusivamente, passa por 

“resistências”; passa por ler a imagem, resistindo à imagem, ao jogo que ela provê e 

prevê. Nossa resistência é ler a imagem apesar da imagem. 

4.3 O FASCISMO DA IMAGEM – CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Comecemos por uma definição-proposição de termos. Essa obviedade 

obsediante da imagem, bem poderíamos chamar “fascismo da imagem”, com 

assumida inspiração no “fascismo da língua” de Barthes, pois, assim como a língua 

é tirânica no sentido de nos proibir/obrigar (de/a) dizer, a imagem nos proíbe de ver 

ao mesmo tempo em que nos obriga. Uma e outra são materialidades significantes 

em que somos tramados sob suas regras.  

No entanto, o fascismo da imagem pensamos ser maior que o fascismo da 

língua (da palavra). Para bem aquém da língua, há um código que a supostamente 

organiza sob a forma visível de um contrato simbólico. Temos uma convenção que 

“naturaliza”, por arbitrária atribuição, um dado significado à palavra. Entre as ideias 

de “casa” e de “mulher”, os signos bem poderiam ser os que são ou bem poderiam 

ser inversos. Chamaríamos „mulher‟ de “casa”, e isso não nos reservaria problema 

maior algum. 

Já com a imagem, temos uma situação diferente, o que nos parece indiciar o 

maior terror do seu fascismo. Uma imagem de “casa” não representaria, senão em 

um contexto hipotético muito específico, uma “mulher” 120 . Há algo de 

(estranhamente) familiar na imagem que nos dá uma sensação de acesso mais 

direto às coisas ou a como as representamos mentalmente. O que vemos está, por 

assim dizer literalmente, diante de nossos olhos. Nossa atuação parece a de um 

mero espectador; não haveria contrato. Forja-se em nós a certeza de um acesso 

visual às coisas-em-si. 

                                                           
120

 Embora o discurso machista possa se revelar bastante hábil em construir entre ambos uma 
relação metonímica. 
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Nosso ponto aqui se resume a considerar que o fascismo da imagem funciona 

de três formas: pelo seu fetiche, pelo seu fascínio e pelo seu feitiço. Desenvolvamos 

um pouco mais essas três ideias. 

4.3.1 O fetiche da imagem 

ConformeŽižek (2002), em “Freud, o fetiche oculta a falta ("castração") em 

torno da qual se articula a redesimbólica” (p.327). Para o esloveno, o funcionamento 

do fetiche não prevê uma substituição inconsciente de alguma coisa por outra – em 

uma de suas tiradas características, Slavoj lembra que um podólatra sabe muito 

bem a diferença entre um pé e a mulher (amada) da qual faz parte. O que há é a 

descontextualização de um elemento para que assim possa ser alçado à posição de 

objeto de prazer. Se a tanto ousássemos, conjecturaríamos aqui uma dupla 

substituição: do Desejo por um objeto de desejo e deste por outro.  

A partir dessa substituição esclarecida do objeto de desejo, aplicaremos a 

fórmula do fetiche à imagem, o que nos parece apropriadamente resumir, a partir 

das palavras de Žižek, o de que vamos tratar: (“sei muito bem [que a imagem não é 

ou não representa X], mas, mesmo assim, [a tomo por X]”). Podemos pensar o 

fetiche tanto nas situações quotidianas – considerar que a imagem vista ou 

imaginada de uma caneta não corresponde à caneta-em-si121 –, quanto em (outras) 

práticas sociais de significação. A fetichização da imagem é condição imprescindível 

para sua circulação, pois a positiva, livrando-nos do paradoxo ontológico que nos 

paralisaria.  

O fetiche alude à nossa relação contraditória ou ambígua com um trabalho 

discursivo de leitura que estabiliza, nada casualmente, dados sentidos, os quais 

incidem, também não aleatoriamente, sobre dado recorte do Imaginário. Sabemos e 

não sabemos que uma determinada imagem não representa uma determinada 

referência. Ao analisarmos o cartaz Amrigs, sabemos que não são médicos (ou, vá 

lá, intuímos serem apenas modelos). No entanto, é pela antecipação de uma 

posição leitor que assume que a imagem daqueles dois modelos represente a de 
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 Não posso vê-la de todos os ângulos, distâncias e posições concomitantemente, nem posso estar 
seguro de haver visto todos os modos de apresentação de uma caneta, bem como não posso 
suspender as leis físicas para ver (um)a caneta de outra forma. 
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médico e médica, que a peça publicitária funciona significativamente. A imagem só 

pode funcionar à guisa de um fetiche: sabemos que não é, mas agimos como se. 

Mas a questão pode ter outros desdobramentos. 

Assim como podemos considerar que determinada mulher não é “a” mulher 

(é-lhe uma formulação, uma atualização – e bem poderíamos considerar “a” mulher 

como um constructo teórico), uma determinada imagem empírica da mulher não é 

senão a apresentação de uma representação da mulher, não podendo portanto 

simbolizar “a” mulher (é um recorte, uma incisão bastante pontual do Simbólico no 

Imaginário, feita sob o caráter de uma ilusão objetiva).  

Quando vemos a imagem empírica de uma mulher, olhamos um objeto 

ideológico positivado com um duplo valor: tanto o de verdade (sim, estamos de fato 

diante do que entendemos pelo que seja a representação da mulher, em uma de 

suas tantas apresentações) quanto o de falsidade (não, não estamos diante da 

representação da mulher; estamos diante de uma apresentação, isto é, de uma 

manifestação incidental que toma o lugar do universal)122. O fetiche da imagem não 

advém do seu conteúdo propositivo, mas do seu funcionamento, que poderíamos 

sintetizar na ontologização a partir de uma incidência.  

Ao vermos uma mulher em um cartaz, vemo-la sob dada formulação: estamos 

diante de uma dada “escolha” nem casual nem total, mas que funciona, ainda que o 

sujeito se aperceba desse funcionamento, sob a modalidade do fetiche, 

(re)produzindo os sentidos “propostos” por essa administração de leitura. Vejamos o 

que afirma Žižek (2011): 

                                                           
122

 Em outros termos, a formulação/apresentação estabelece uma relação contraditória com a 
representação: ao mesmo tempo em que a corrobora (sendo uma de suas formas, se constitui 
condição de sua circulação, pois a representação não pode se nos dar toda), também a nega (à 
medida que a apresentação materializa a representação por meio da negação do que constitui essa 
representação: um conjunto de apresentações que coincidem no essencial, mas não são exatamente 
iguais. Para emergir, o acidental precisa forcluir o essencial. O mesmo se dá no que tange a uma 
formulação/apresentação em relação à representação. 
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De fato, o fetiche é um tipo de avesso do sintoma. Ou seja, o sintoma é a 
exceção que perturba a superfície da falsa aparência, o ponto em que a 
Outra Cena recalcada irrompe, enquanto o fetiche é a encarnação da 
mentira que nos permite sustentar a verdade insuportável. Vejamos o caso 
da morte de uma pessoa amada: no caso do sintoma, “recalco” essa morte, 
tento não pensar nela, mas o trauma recalcado volta no sintoma; no caso do 
fetiche, ao contrário, “racionalmente” aceito por completo essa morte, mas, 
ainda assim, agarro-me ao fetiche, a alguma característica que encarne 
para mim o desmentido dessa morte. Nesse sentido, o fetiche pode ter um 
papel muito construtivo, permitindo-nos lidar com a dura realidade. Os 
fetichistas não são sonhadores perdidos em seu mundo particular, são 
pessoas extremamente “realistas”, capazes de aceitar o modo como as 
coisas de fato são – afinal, elas têm o fetiche, ao qual podem se agarrar 
para anular o impacto total da realidade. 

Antes desse trecho, Žižek discorria acerca da falsa oposição, nestes tempos 

ditos pós-ideológicos, entre a não disfarçabilidade da busca do lucro pelo lucro (não 

haveria, supostamente, a necessidade de uma ideologia que a disfarçasse sob o véu 

de valor maior123
) e a suposta desnecessidade de uma leitura pronta a fazer ver as 

fissuras no edifício ideológico (em tempos em que se admitiria tudo, isso seria, nas 

palavras do autor, como que “bater em uma porta já aberta”).  

Entretanto, como o próprio autor afirmou, o fetiche não implica um 

desconhecimento no sentido de o sujeito desconhecer a realidade, tomando-a por 

um dado objeto. Ao contrário, o fetiche é a estratégia que, sem reivindicar a 

substituição de uma dada realidade pelo objeto, permite ao sujeito a crença, sem 

responsabilizar-se por ela, de que aquele objeto é, para ele e naquela situação, a 

realidade. Em outras palavras, é por meio do fetiche que o sujeito crê, sem arcar 

com as responsabilidades de assumir sua crença e sem dela tirar maiores 

consequências,e goza, modulando pela projeção fantasística a distância em relação 

à realidade. 

                                                           
123

 Talvez seja o caso de partirmos da diferença entre a justificativa, à época crível, da salvação das 
almas dos índios como justificativa ideológica para as expedições de povoamento da América e a 
justificativa atual norte-americana para intervenções militares no Oriente Médio. Embora nos seja dito 
que tais intervenções são para garantir valores universais (como garantias individuais, melhora das 
condições de vida das mulheres etc.) – e que, de fato, seja verdade que mais garantias e equidade 
de gênero sejam “ganhos” para as populações dos territórios invadidos –, guardamos devidamente 
nossa distância cínica em relação ao objetivo de fundo: a garantia da exploração de imensas 
reservas de petróleo. Nessa configuração de justificativas ideológicas, é possível dizer que nós, mais 
que os europeus dos séculos XV a XVIII, somos os que menos creem na força legitimadora de per se 
das invasões imperialistas? 
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Embora, num nível puramente formal, o fetiche também implique um gesto 
de transferência (para o objeto fetiche), ele funciona como inversão exata 
da fórmula padronizada da transferência (com o sujeito suposto saber): 
aquilo a que o fetiche dá corpo é exatamente o meu desmentido do 
conhecimento, a minha recusa em assumir subjetivamente o que sei. Aí – 
para enfatizar o ponto que já afirmei – reside o contraste entre o fetiche e o 
sintoma: o sintoma encarna o conhecimento recalcado, a verdade sobre si 
que o sujeito não se dispõe a aceitar.(Žižek, 2011) 

É quando questionamos o fetiche que adentramos o território do fascínio, 

objeto do próximo tópico.  

4.3.2 O fascínio da imagem 

O fascínio alude já à nossa adesão não defensiva ao jogo de sentidos, de 

leituras: abandonamos a postura do “saber que não é, mas agir como se”. No 

fascínio, atravessamos o fetiche e nos perguntamos: “sei muito bem que [essa 

imagem não é X], mas, mesmo assim, será que [X não é (também) essa imagem]?”. 

É quando atravessamos o fetiche e mesmo assim não logramos ficar incólumes a 

ele. É quando nos perguntamos ao ver um cartaz de propaganda das praias 

brasileiras no exterior (no qual encontraremos muito sol, carnaval, mulheres 

seminuas) se o Brasil não é (também) isso? Voltando ao cartaz da Amrigs, é quando 

nos perguntamos: mas eles não podem ou não são de fato médicos? 

O fascínio surge quando somos afinal capturados pelo seu jogo de prótase-

apódose (se a imagem representa de forma tão amiúde X, ela deve ser X), em que a 

assunção de uma possibilidade implica a assunção de seu valor de verdade124. 

Acaso quando Orlandinos ensina que o discurso sobre X tende a transformar-se no 

discurso de X sobre si mesmo125, não temos uma manifestação de uma espécie de 

macrofórmula “se [excesso], então [verdade]”, de cujo acerto seria Goebbels nosso 

mais horrendo arauta? 

Se o excesso é uma opima pista ao analista para aceder ao processo 

discursivo (ERNST-PEREIRA, 2009), o fascínio surge no esteio de uma espécie de 

má leitura desse excesso no quotidiano ou em determinados dispositivos 

disciplinares. Quando uma dada imagem ou leitura nos é dada de forma ou tão 
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 Conforme trabalho de Lima (2002). 
125

 E o caso do discurso sobre a mulher nos parece um exemplo perfeito disso. 
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ostensiva ou tão amiúde a signo de evidência, nos perguntamos se ela não é de 

facto evidência ou pode ocupar o lugar de, ainda que conteudisticamente errônea126. 

O estereótipo não seria justamente isso – a estabilização de um dado trabalho de 

leitura cuja resultante evidência se nos apresenta em movimento de blowup como 

errônea 127 ? Como uma distorção inequívoca factual ou como uma incisão que 

simula, justamente no eixo de sua dissimulação constitutiva, o todo128?  

Podemos resumir o que foi discutido até aqui, e a diferença entre fetiche e 

fascínio, nos seguintes termos: o fetiche seria um “todos sabemos que X não é Y, 

mas, mesmo assim, agimos como se o fosse”. Aqui temos a subsunção da 

representação visual: aliás, sequer mesmo chegamos a pensar na representação 

visual; apenas a tomamos como substituta de um “real”. Já no fascínio, se não 

temos a interrogação do “real”, pois continuamos a supostamente crer nele, temos a 

interrogação do fetiche: “todos sabemos que X não é Y, mas, mesmo assim, X não 

será mesmo Y?”.  

Um bom exemplo para ilustrar tal diferença é a representação do corpo nu 

das mulheres em revistas ditas masculinas. Com o auxílio hodierno de softwares 

como photoshop, todos sabemos 129  que a formulação daqueles corpos não 

corresponde aos corpos “reais”. No entanto, a consciência disso não desconstrói a 

relação fetichista, que coloca aquela mulher como objeto de desejo, malgrado o 

corpo desejado não seja o exatamente dela130(“sabemos que esta mulher não é 

                                                           
126

 Lembramos aqui um cartaz de um curso de moda em Toulouse que, para lembrar ao desavisado 
que Toulouse fica na França, era ilustrado pela imagem da... Torre Eiffel. 
127

 Como uma hipotética situação de preconceito aos moradores de uma cidade, tachados como X, 
sendo que de fato o são ou assim se consideram. 
128

 Há em Pelotas um curioso hábito que talvez ilustre o ponto pretendido. Determinadas firmas 
ostentam, como decoração, premiações que todos sabem na cidade como são “conquistadas”: são 
organizadas festas em que as empresas “homenageadas” ficam responsáveis por comprar um 
determinado número de lugares, vendendo ou dando esses convites a quem quer que seja (e assim 
financiando e divulgando a festa, com substancial lucro aos organizadores). O ato de ostentar tal 
“premiação”, no mínimo questionável em si mesmo, funciona de que forma: é uma aposta no fetiche 
(a aposta em que os clientes, fingindo acreditar na veracidade da premiação, passarão a consumir na 
loja) ou no fascínio (a aposta em que os clientes, mesmo sabendo que a premiação é falsa, afinal se 
perguntarão: será que esta loja de alguma forma fugiu à lógica do evento e mereceu de fato o 
prémio?)? A aposta pressupõe a formação imaginária de um consumidor que, no primeiro caso, veria 
como status consumir na loja “premiada” (ainda que a premiação seja um embuste; para ele, na 
verdade, pouco importa), e que, no segundo caso, afinal faria o seguinte raciocínio: a loja não seria 
tão “cara de pau” de ostentar um título tão mesquinho, logo esta loja deve estar falando a verdade. 
129

 Ou supomos saber. 
130

 Aliás, a partir de que ponto deixa de ser o corpo “real” dela (pressupondo que em algum momento 
o fora)? 
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exatamente assim, mas...”) nem desvirtua a revista da finalidade erótica a que se 

destina131.  

Mais interessante, porém, é o funcionamento do fascínio. Ele advém quando 

nos interrogamos se a mulher – malgrado a possibilidade do recurso tecnológico, a 

pressão dos editores e dos anunciantes, os hodiernos padrões calipígios de beleza, 

a expectativa do público – não poderia ter de facto aquele corpo. O fascínio mais 

uma vez interroga o fetiche: “todos sabemos que hoje, nas revistas masculinas, o 

corpo das mulheres é tratado mediante fotoshop, mas, mesmo assim, será que esta 

mulher não é exatamente como nesta foto (uma exceção, pois)?”. O fascínio dá aqui 

as cartas de seu poder em uma falácia bem construída: questiona a regra ao 

universalizar a exceção. 

4.3.3 O feitiço da imagem 

O último estratagema com que a imagem resistiria a um esforço derradeiro de 

interpretação é o feitiço, que se constitui em uma espécie de contra-ataque 

hermenêutico. Parrasianamente, a imagem finge velar uma outra imagem, 

verdadeira, inefável, para velar que o seu funcionamento é velar (n)o que revela. 

Estamos entendendo aqui a imagem como uma esfinge, que nos oferta a própria 

opacidade como chave para “decifrá-la” – ou, talvez em melhor metáfora, como uma 

esteganografia (que, ao contrário da mais conhecida criptografia, não ostenta a 

ininteligibilidade do código, mas a sustenta na invisibilidade de uma tela de diferença 

minimal). Essa estratégia retórica de concessão é oúltimo ardil de seu próprio 

fascismo: o “feitiço”, a partir do qual nos perguntamos: “todos sabemos o que é X, 

mas o que é mesmo X?”. Ou: o que é X senão (também) isso? Se no fetiche temos a 

subsunção da representação visual e no fascínio a assunção de uma incidência 

excepcional que tomamos como universal, no feitiço temos um curto-circuito 

significante: a breve suspensão da metáfora como condição de seu movimento mais 

intenso. 

Ficamos presos no significante; não podemos silenciá-lo ou aceder ao seu 

calado para produzirmos um novo sentido. A imagem aqui ensaia/encena sua 

                                                           
131

 Acaso o photoshop das revistas masculinas não é correlato ao sexo virtual na inglória tarefa de 
trazer a lume o cariz de mero suporte fantasmático do corpo no prazer erótico? 
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exterioridade, mas a exterioridade é obscena, e, assim, a imagem se nos desfaz, 

indiciando seu vazio. Aqui chegamos à quintessência do fascismo. Quando ao 

depararmo-nos com uma revista masculina e nos questionarmos qual o corpo 

feminino que é objeto de nosso desejo ou quando nos deparamos com uma 

propaganda no exterior acerca de nossas praias com a frequente exposição abusiva 

do corpo da mulher brasileira e nos perguntamos se o Brasil não é de fato isso ou 

também isso, estamos seduzidos pelo feitiço da imagem.  

4.3.4 Fascismo da imagem – considerações finais 

O fascismo da imagem começa pela discursivização em materialidade visual, 

produzindo a obviedade de suas evidências e se desenvolve pela interrogação que 

nos dirige. Quando questionada em sua operação de representação-apresentação, a 

imagem nos responde com outras perguntas: com a interrogação do fetiche, do 

fascínio e do feitiço. No entanto, a hipótese de um desvendamento da imagem é por 

nós totalmente rechaçada. Não há uma “verdade” ocultada pela imagem e indiciada 

por evidências. Há uma projeção fantasística que trabalha na evitação do confronto 

com o Real histórico (contradição) e do inconsciente (desejo); projeção esta que, 

quando interrogada, desfaz-se, levando consigo a imagem. E essa é a terminalidade 

do fascínio. 

Ao ser desmontado o feitiço (última etapa), o que temos é o esvaziamento do 

significante, desfiliando a imagem da ordem do discurso e do simbólico (tornando-a 

sem valor de troca e, assim, mero objeto concreto; não material), dessubjetivando-a 

(tornando-a assignificada) à medida que interroga, em última análise, a identificação 

do sujeito histórico: “quem é você se não sabe o que vê na imagem que você 

produziu?” 

Isso porque o fascismo da imagem, ao assignificá-la ao sujeito e ao expulsá-

la do sentido, desfaz o suporte fantasmático, condenando o objeto empírico ao 

suporte concreto da inimagem, liame impossível do sentido. Enquanto o Real radica 

também no que independe do sujeito no mundo empírico-concreto, no compasso de 

espera prévio à convocação pelo simbólico, a inimagem condena o concreto a um 

ostracismo aterrador: está nela, mas é impedido de fazer sentido, depositado nas 

zonas perdidas da massa do hipervisível: o aspecto particular de uma detalhada 
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paisagem que não perscrutamos. O que está no Real não é visível, mas pode vir a 

ser. O que está nessas zonas perdidas da inimagem é por não ser (esta é sua sina). 

A tentativa de desmontar o fascismo da imagem, que implica o 

questionamento radical da opacidade, só logra, por fim, desmontar a própria 

imagem, encontrando somente a inimagem: a condição de hipervisibilidade da 

imagem. A imagem não é o anverso da opacidade (perspectiva que remontaria ao 

filologismo); o anverso da opacidade é a hipervisibilidade. A análise da imagem, sob 

pena de destruir seu objeto analítico, questiona a primeira sem visar à segunda. 

Vale-se do Simbólico (enquanto materialização discursiva do Imaginário, sem 

preocupação conteudística; para isso recorreria, se necessário, a um dispositivo 

disciplinar) para aceder ao Real (enquanto espectro). Enquanto o trabalho de análise 

prevê deslocar a superposição imagem-imagem empírica, o exacto fascismo da 

imagem é levar-nos a supor precisar ou poder coincidir esta sempre inexata 

superposição.  

Situando-se no impossível para-além do processo de seu próprio desmonte (o 

fascismo da imagem situa-se na inimagem, onde não existe mais a imagem; lá onde 

não há mais o que preservar ou desmontar), o fascismo funciona irreprochavelmente 

porque se sustenta não na ideologia (que falha), mas no Real. É para lá que ele 

convida o analista que quer desmontá-lo (convite impossível de ser aceito), assim 

como é lá onde, por não haver o sentido, ele sustenta-desfazendo a evidência tensa 

da imagem. 

4.4 LER A IMAGEM – CONSIDERAÇÕES DE BASE PARA UMA PROPOSTA 

PROCEDIMENTAL 

Com base no que foi discutido e como uma tentativa de concertar os tópicos 

discutidos, propomo-nos aqui a esboçar o que seria nossa proposta de leitura da 

imagem. Em primeiro lugar, na acepção que estamos defendendo, ler uma imagem 

implicaria um movimento que é primeiro de autoextrusão da imagem (ou efeito de 

autoextrusão) – o sujeito se alija/aliena/separa da imagem – e depois de 

reivindicação da imagem – quando o sujeito a plena e responde por ela. Conforme 

desenvolveremos a seguir, tomaremos ler aqui como um ato ético realizado ao fim 

de um gesto de assumpção. 
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Para dar conta do a que nos propomos, prevemos três momentos, discernidos 

por mera conveniência de exposição. São eles o da interrogação, o do 

arquivamento e, por fim, o da compreensão. Em todos, elencamos duas 

estratégias de leitura, bem como uma terceira à qual incumbimos como principal 

missão a de resistir ao fascismo da imagem (conforme já desenvolvido), logrando 

atravessá-la. 

O primeiro, cujo nome alude à já comentada passagem em que o pintor grego 

Parrásio disputa com Dêuxis o reconhecimento de melhor pintor, corresponde a uma 

primeira aproximação à imagem. Sendo assim, interessa-nos aqui interrogar a 

imagem quanto ao seu conteúdo propositivo (à guisa de um vê-la como o faria 

Dêuxis), assumindo os limites de uma leitura que opera em seu funcionamento 

consuetudinário fetichista.  

Abramos já uma ressalva: não vai aqui a consideração de que seja, de per si, 

uma má leitura, leitura errônea ou algo que o valha; apenas a consideração de que 

ela se atém aos limites de um dispositivo disciplinar. Embora tal leitura colija, sob o 

signo do reconhecimento, as evidências que ela mesma produziu, não há crítica a 

esse “efeito de conteúdo” ou produção autopoiética (o avanço do conhecimento se 

dá no interior desses dispositivos, que incontornavelmente funcionam 

ideologicamente).  

Como exemplo já citado alhures, uma leitura dessa sorte pode ser a de uma 

radiografia como uma peça textual que produz dadas significações (uma fratura 

óssea, e.g.) e não outras, a partir de um dispositivo disciplinar; no caso, o do saber 

médico na área de traumatologia e ortopedia. Assim como poderia ser a leitura de 

imagens de ressonadores, de satélite, de telescópio, de sensores térmicos, de 

radares etc. É a partir de um dispositivo disciplinar que uma imagem faz (ou começa 

a fazer) sentido. 

No entanto, é evidente o limite desse gesto de interpretação quando no 

interior de um dispositivo teórico ou metateórico de interpretação. Aliás, mesmo no 

exterior de um dispositivo disciplinar de interpretação, a atenção a esse conteúdo 

propositivo da imagem (o seu referente) pode, se não dosada metodologicamente, 

enviesar a forma como interpretamos a imagem por submeter-nos à gestão de 

(in)visibilidades prevista no espaço discursivo originalmente previsto para ela 

circular. 
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Não obstante o cuidado devido, busca-se aqui interpretar o referente não 

como a coisa em si, mas como constructo. Isto é, são interpretadas suas condições 

sócio-históricas e enunciativas de produção e o modo como seus efeitos de sentidos 

(ou sentidos propostos) são administrados: aposição verbal, visual, verbo-visual; 

nomeação; sobreasseveração; retextualização polissêmica ou parafrástica; 

legenda/comentário; etc. 

Nesse ponto, interrogar a imagem prepara o que a seguir chamaríamos de 

uma interrogação parrasiana: o gesto de resistir à sedução de ler tanto o conteúdo 

propositivo quanto o supostamente oculto da imagem (gêmeos um e outro, porque 

performativizados pelo próprio gesto de ver/olhar) como condição de reparar o 

Schein (conforme desenvolvido em Žižek, 2012) da imagem, julgando as aparências 

enquanto aparências, enquanto jogo de (in)visibilidades. 

Baseando-nos na premissa de que os sentidos são anteriores e vêm de 

alhures, é mister considerarmos que tal jogo traveste a opacidade material (que 

guarda a memória desses sentidos e produz um dado trajeto de leitura que os 

transforma nos efeitos textuais com que o leitor se depara) em uma pretensa 

profundidade, a qual enviesa a leitura para um outro trajeto, apoiado em uma falácia 

de premissa verdadeira: se os sentidos estão em outro lugar e a imagem, por 

oposição, está aqui na condição de um efeito de sentidos, tais efeitos ludibriam um 

sentido verdadeiro.  

Nesse ponto exato, o fascismo da imagem apela à concretude: seja a 

concretude supostamente transparente da imagem neutra, registro de uma 

verdadefactual; seja a concretude interposta a essa umaverdade como forma de 

torná-la atraente, porque inefável, para obliterar a materialidade, no anverso do 

processo de textualização.  

Ler dessarte uma imagem, procurando sistematicamente um conteúdo oculto 

erra justamente porque prevê um sentido final (e verdadeiro!) fixo, nela mesma em 

seus ocultismos. Ensaia o movimento em busca da luz e se precipita pela porta 

aberta do sótão empoeirado, onde a imagem esconderaseusmacabros segredos, 

pois sabe de antemão que o analista sempre-já se recusa a buscá-los na superfície.  

Em toda a extensão, esse desconfiar cego e sistemático da imagem, esse 

procurar atônito pelo que estaria sempre lá (o que, pelo pressuposto da neutralidade 

da forma, remete invariavelmente a um mero aqui mais distante e recôndito da 

imagem)é irmão gêmeo da crença pueril em sua transparência. Uma perspectiva, 



199 
 

digamos, filológica da imagem busca, no sentido oculto, um simulacro da, acusada 

de mentirosa, transparência da superfície, com o bônus do ingresso VIP somente a 

iniciados. 

De certa forma, o fascismo funciona a opimo pela animação do empírico: 

fetichizada, a imagem, no esteio do que Marx afirmou sobre a mercadoria, se nos 

propõe como uma relação entre uma intenção (registrar, emocionar, informar...) e 

uma coisa, quando o é entre posições sociais. Nesse ponto, pensamos que o acerto 

da Análise de Discurso e de algumas outras teorias de interpretação é a aposta na 

materialidade em contraponto à certeza da concretude. 

Nesta nossa perspectiva, a imagem mente e diz a verdade não no que ela 

esconde ou mostra (juízos valorativos que cabem ao dispositivo disciplinar), mas no 

que ela hipervisibiliza, em franca homologia com a estratégia de que um locutor se 

vale quando toma a palavra excessivamente (mesmo que nada do que diga seja 

mentira) para evitar que outrem a tome ou com o exemplo žižekiano do analisando 

que fala compulsivamente para evitar que o analista lhe faça a pergunta essencial.  

Nos exemplos acima, amentira, se podemos dizer assim, não reside no 

conteúdo propositivo do que é dito, mas no gesto em si de dizer, a salvo e à revelia 

de intenção. Sejamos aqui paradoxais: uma mentira que diz partes da verdade; 

como um bom mentiroso, aliás, que usa informações verdadeiras como pontos de 

respiro até a consecução do propósito inconfesso. Se a verdade não se diz toda 

(LACAN, 1993), ela é, na linearidade do verbal ou na imagem, sempre parcial e, 

pensamos poder estender, sempre parcialmente dita/vista em cada enunciado. 

Tornando ao exemplo da imagem de radiografia que aponta uma fratura, não 

estamos aqui a afirmar que ela minta em seu conteúdo propositivo ou que a fratura é 

uma interpretação livre do médico (como se outro pudesse deduzir da imagem um 

resfriado ou uma gravidez!). No entanto, para além do dispositivo disciplinar 

específico (em contraponto a outros: ao artístico, que veria na linha do trauma a 

clivagem do sujeito pós-moderno; ao curandeirista, que veria nela o primir dos fortes 

dedos de algum demônio tropical; etc.), a imagem mente, tanto quanto diz a 

verdade. 

Mente, porque elide que uma fratura é, a despeito de suas óbvias implicações 

físicas, um constructo do discurso médico (ainda que incorporado ao sabre do saber 

de senso comum). Esse constructo fora inexistente em um ponto pregresso da 

história da medicina, vem sendo constantemente atualizado/aprimorado ao longo do 
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tempo132  e é virtualmente substituível por um futuro constructo teórico-prático a 

reboque de novos saberes, novas técnicas, novos instrumentos de diagnóstico.  

Diz a verdade, também porque a verdade de todo discurso – e isso se 

acentua naqueles cuja evolução galopa, como o da medicina – é a verdade de um 

determinado recorte temporal. Uma verdade que não tem a magnitude de um 

entrever, a nós concedido, do segredo numenal das coisas 133 , mas sim um 

funcionamento social que, alicerçado em discursos legitimadores, mobilizam nossos 

investimentos de significação, orientando nossa existência.  

Em trabalho anterior (QUEVEDO, 2012), objetivamos apresentar, como 

análise convergente dos tópicos desenvolvidos, uma leitura de um cartaz publicitário 

dirigido a universitários de medicina. O cartaz apresentava dois jovens, um rapaz e 

uma moça caracterizados como médicos distintamente entre si. Observemo-lo. 

 

Figura 28: O inspirado cartaz da Amrigs 

Analisar tal peça pela veracidade de um conteúdo propositivo marginal do 

texto (se de fato os jovens eram futuros médicos ou modelos) enviesaria nossa 

leitura do discurso-transverso em que pontificam saberes como sucesso e beleza 

como atributos de um determinado grupo, caracterizado por pessoas brancas, ricas 

                                                           
132

 Podemos dizer que seja relativamente recente o entendimento de que o osso, no ponto da fratura, 
se torne, após refeito do trauma, mais forte que anteriormente. 
133

Uma espécie de revista Caras ou Contigo sobre os “menos que nada” da Criação... 
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e jovens, permitindo o contra-argumento inspirado no factual reduzido à coincidência 

(Mas eles eram mesmo futuros médicos!). O sentido, em nossa leitura, não residia 

na veracidade ou não na representação, mas sim na escolha de uns e não de outros 

para atingir o público-alvo, antecipando uma estratégia de identificação. Aliás, não 

seria essa aposta no conteúdo, que se verifica em outras teorias de interpretação, o 

correlato da restrição do objeto ao sujeito empírico (ambas estranhas à AD)? 

Não podemos nos restringir ao que a imagem apresenta ou vela (deixemos tal 

empresa aos simbologistas ou filólogos da imagem), mas a partir dessas respostas 

reparar dois aspectos fulcrais: que processo produz efeitos locais de sentido a partir 

de um tecido de “evidências”, de uma administração dos sentidos, e em que ponto 

deve se situar o analista (e em que ele deve se situar “estavelmente”) para repará-

los. O sujeito é, dessarte, convocado por ser radicalmente constitutivo da imagem. 

Nesse ínterim, o trabalho de análise da imagem (e da palavra) que prescinda do 

investimento histórico-pulsional realizado pelo sujeito corre grande risco, se atendo a 

indícios que são muitas vezes contraditórios, de ir na direção contrária134. A imagem 

deve ser indagada parrasianamente: como (e não o quê) significa? 

Somente com uma indagação parrasiana, poderíamos chegar a trespassar o 

arranjo aparente sem pretender divisar uma verdade ali esconsa. O nosso ponto de 

partida é o entendimento da imagem como um enquadramento da inimagem para 

aceder ao que, nos termos de Žižek (2013), corresponderia à “parte da realidade 

ordinária [...] separada do resto por um quadro que a define como um espaço 

mágico de ilusão” (p.224). O gesto de análise é um investimento de 

metainterpretação, de interpretação da interpretação, que, no que tange à imagem, é 

um gesto de reparar.  

Se, como analistas, não podemos prescindir de nossa inscrição histórica para 

situarmo-nos em um ponto pretensamente neutro, objetivo, para lançar um olhar não 

comprometido, isso não significa que o olhar seja um investimento de significação 

em última instância inútil ou apoiado em uma quimera ou ainda que todos os 

olhares, porque sempre ideológicos, sejam igualmente válidos ou deem igualmente 

conta do que é visto. Significa que o olhar do analista deve dirigir-se para a 

                                                           
134

 Ater-se somente a indícios lembra-nos o malogro dos caçadores de caiporas e sacis (de Lobato?). 
Guiando-se pelas pegadas, iam sempre na direção contrária, esquecendo que o caipora tem os pés 
virados para trás. No entanto, vamos supor um caçador esperto que, se lembrando disso, invista na 
direção contrária: é razoável concluirmos que ele terá sucesso na caçada. No entanto, quem lhe 
garante que o caipora, um caipora ainda mais esperto, não haja andado de costas?  
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materialidade (para aquém e além do teor propositivo) do que é (in)visível. Nesse 

sentido, cabe a reflexão do pensador esloveno: “dentro de nossa experiência da 

realidade (estruturada pela fantasia), uma parte desta tem de aparecer como 

„fantasmática‟, como uma „realidade não real‟ “ (ŽIŽEK, 2013, p.264). 

Nosso gesto de análise visa a esse quinhão de Real expulso da realidade ao 

mesmo tempo para constituí-la e para fazer sentido, no cerne do vazio em torno do 

qual a fantasia ideológica gravita. O investimento analítico na materialidade, 

restaurando-a pela análise do seu calado e pela dessuperposição à imagem 

empírica, é um investimento no que talvez pudéssemos, em uma má metáfora, 

chamar a fronteira última do sentido, o ponto que nos preserva tanto do olhar 

sobredeterminado e fetichizado quanto do vazio imponderável e que, 

paradoxalmente, é, não obstante o mais distante, também o mais próximo de nós: a 

aparência enquanto aparência, com o que Žižek (2013) chama a Ideia platônica, da 

qual a arte é concorrente, uma vez que a cópia da cópia não busca o lugar do objeto 

real, mas sim o da própria “Ideia suprassensível” (p.265). Deslocado o termo 

“aparência”, não seria o caso de se dar mesmo razão a Wilde, para quem “somente 

as pessoas superficiais não julgam pelas aparências”? 

Nesse ínterim, a imagem enquanto pintura, fotografia ou charge é apenas 

uma parte (menos interessante) do nosso problema teórico-analítico. Aimagem 

mimese ou qua representação visual (donation) é o aspecto menos produtivo a que 

nos vimos dedicando aqui, pois a pergunta que subjaz a essa abordagem (o que é 

isto?), se nos problematiza a evidência de que a produção e o reconhecimento de 

pré-construídos estão intimamente ligados à forma-sujeito histórica que em nós se 

realiza, não nos livra do enfadonho serial de armadilhas em que nos prende o 

fascismo da imagem.  

As perguntas que realmente nos fazem avançar são as que aludem às 

alterações contextuais de Orlandi (1999): o que não é isto? Por que (não) isto e 

(não) aquilo? Por que (agora/não mais/sempre) isto? Em lugar de que isto? Como 

(é) isto? Pensarmos na imagem enquanto representação (representation) acede-nos 

a uma porta de entrada ao que precisa ser forcluído ou simplesmente elidido para a 

ignição do funcionamento maquínico da leitura, da imagem, da realidade. 

A indagação parrasiana, longe de pretender um exame de alta exegese, antes 

de investir e se perder nas cifras dos indícios, visa, a partir de perguntas não óbvias, 

à imagem em sua obviedade. Obviedade no sentido comum (o que está ali explícito 
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no gesto de dar a ver da imagem – e esse gesto que nos significa) e no sentido 

etimológico (o que está à frente ou como óbice do caminho e que precisamos 

contornar para compreender a imagem).  

Analisar a imagem é, se vale a metáfora, vê-la frontalmente em cada detalhe 

e ao mesmo passar-lhe ao largo, contorná-la, vê-la por paralaxe. Na metáfora visual 

do quadro La reproduction interdite, de Magritte, analisar a imagem é antes de tudo 

ver a si mesmo vendo e assumir a incontornabilidade de não poder ver tudo. Como 

efeito conclusivo da discussão desse primeiro passo, interrogar a imagem é mais do 

que interrogar a imagem e interrogar-se: interrogar a imagem e recuar; recusar a 

significar de acordo com as coordenadas que ela nos propõe. Como o Bartleby 

apropriado de Melville por Žižek, ler uma imagem é dar um passo atrás, procurar 

outros enquadramentos e ensaiar o gesto de um eu preferiria não [ver-te do modo 

como me instas a fazê-lo]. Nesses termos, parodiando Canguilhem, ler é resistir à. 

Para resistir ao fascismo da imagem, no entanto, é preciso ainda um segundo 

passo: arquivar a imagem. O arquivamento consiste em descrever um efeito de série 

e configurar um efeito de rede, situando-a em um continuum de dizeres, de 

discursos. É notório que essas duas operações, além de serem intimamente inter-

relacionadas, podem ser realizadas tanto no âmbito de um gesto meramente 

ideológico de interpretação quanto no âmbito de um gesto analítico, no entanto 

enquanto a primeira se dá preferencialmente em uma dimensão empírica 

(concernindo mais a documentos), a segunda dá-se exclusivamente na dimensão 

discursiva (concernindo ao arquivo).  

A primeira operação consiste em situar a imagem, ordená-la, em um campo 

ou tipologia discursiva, em uma rede de memórias da forma, em uma sequência de 

imagens-texto de diferentes materialidades, etc. Ao se observarem as diferentes 

releituras de Monalisa (por Warhol, pelo publicitário da célebre campanha da Bombril 

nos anos 90, pelos desenhistas dos Simpsons e por Maurício de Souza, que 

retrataram, respectivamente, Margie e Mônica como a musa renascentista; para 

ficarmos em poucos exemplos), percebemos o quão indiscerníveis podem ser as 

diferentes facetas dessa operação, ainda que tenha como escopo aos textos.  

Todavia, obviamente, isso não se restringe a textos de nítido caráter 

intertextual; basta que pensemos em textos de quaisquer gêneros, os quais são 

reconhecidos a partir de como os conseguimos serializar: como mais um [convite de 

casamento/editorial de jornal/etc.], que repete as características do gênero em mera 
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repetição formal ou como um [convite de casamento/editorial de jornal/etc.]que foge 

ao padrão, que redelimita os limites do próprio gênero.  

Já a segunda operação (configurar efeito de rede) aparenta-se-nos como uma 

consequência da primeira, visto que, sendo a série sempre incompleta, mobilizam 

dadas memórias e não outras, atualizam-se uns e não outros dizeres, o que implica 

a produção – a partir de um mesmo campo de dizeres, enunciados, saberes etc. – 

de uma ou outra configuração (empírica ou analítica) que suporte o gesto de 

reconhecer no mundo factual, ou produzir como objeto analítico, um dado discurso.  

Nesse ponto, oisso é um discurso católico significa pelas diferentes relações 

(aliança, oposição, subordinação, neutralidade) que estabelece tanto com 

enunciados internos (“Deus é pai”) quanto com enunciados externos (“Deus não 

existe”, “Jesus foi (apenas) um dos 3 profetas” ou “a iconolatria não é lídima”). O 

discurso emerge na condição de uma rede formada pela visibilidade de uns 

elementos e invisibilidade de outros, tal como nos parece ser o caso da imagem. 

É evidente o limite dessas operações, uma vez que dependem 

fundamentalmente do sujeito interpretante ou analista que descreve/configura a 

partir de uma dada posição, o que o leva a serializar uns elementos e não outros 

(serializá-los com uns e não com outros) e a formar redes a partir de uns elementos 

e não de outros. Dessarte, o resultado jamais poderia lograr escape pleno ao 

fascismo da imagem, uma vez que a própria estrutura vazada da série ou da rede 

naturaliza a existência, a localização e a destinação dessas lacunas. 

Em virtude de havermos mudado a metáfora visual com que estamos 

trabalhando ora o gesto de leitura, decidimos mudar a metáfora dessa operação. 

Para tanto, recorreremos ao conceito de renderização, bastante recorrente no 

campo da informática ou do design, que consiste na produção de um novo resultado 

(software, imagem, etc.) a partir da alteração de um das variáveis do programa ou 

dos elementos do cálculo.  

A renderização consiste, pois, em antecipar a produção deuma outra imagem 

ou texto a partir de intervenções analíticas pontuais. Isto é, uma alteração contextual 

na formulação visual (em tal texto, se mudássemos a cor de azul para vermelho, o 

efeito de sentido passaria a ser...), no sujeito histórico que se realiza no indivíduo 

analista (se eu vivesse no século XVIII, consideraria estranha ou absurda a 

apresentação visual de uma mulher como médica...) ou mesmo no investimento 
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libidinal (se eu não amasse/detestasse a cidade retratada na foto, tal foto me 

pareceria...), etc.  

Cabe aqui uma discriminação. Optamos por usar o termo renderização e não 

produção (de uma outra leitura ou de uma outra imagem), para dar conta dessa 

alteração contextual com finalidade analítica, precipuamente porque, conforme 

afirma Pêcheux, em Semántica e Discurso, ninguém poderia pensar por quem quer 

que seja; por extensão, parece-nos razoável deduzir que ninguém pode pensar a 

partir do lugar de quem quer que seja. Na mesma esteira de precaução 

terminológica, optámos por conceituar a renderização como a antecipação de uma 

produção e não a produção em si. 

Isso faz-nos especial sentido. Em virtude de que, nos hipotéticos exemplos de 

substituição contextual acima dados, ao alterar determinado elemento das condições 

de produção (postando-nos consoanteo que antecipamos como outro sujeito 

histórico ou alterando as coordenadas do nosso desejo), estamos sempre na 

iminência de substituir o que é de fato um enunciado desse outro sujeito por uma 

antecipação nossa de quem hipoteticamenteseja esse outro sujeito.  

Coloquemo-nos em mais acres palavras. Logrando havermos produzido ao 

invés de anteciparmos, estamos na sempre iminência de um erro metodológico 

(inoculado por uma má condição de partida) e na virtual eminência desse erro 

(menor, quando o conteúdo propositivo de nossa antecipação coincide com o 

funcionamento discursivo dessa outra posição; maior, quando a impossibilidade de 

captar algo do outro lugar, a partir do lugar em que estamos, enviesa 

dramaticamente a nossa leitura). 

Como efeito conclusivo da discussão desse segundo passo, podemos adir 

que ocuidado previsto no conceito de renderizaçãovisa, dessarte, não a eliminar tal 

risco sempre presente (porque impossível não sê-lo!), mas a considerá-lo no 

procedimento de leitura de forma a não enviesar as conclusões a que venhamos a 

chegar. Situada no âmbito do arquivamento, a renderização constitui uma tentativa, 

tanto quanto possível, de antídoto ao fascismo da imagem, visto que atravessa o 

fantasma de um efeito de rede e de série funcionando à guisa de um recorte da 

realidade.  

Sejamos silogistas. Dado que os sentidos estão sempre em movimento – 

como premissa maior –e dado que o próprio sujeito é também um efeito de sentidos 

– menor –, nada mais incontornável que estas duas conclusões: (i) que o recorte 
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funciona justamente pela forclusão do movimento (o que implica que, em alguma 

medida, um recorte negue os próprios sentidos, o que, considerando ser um recorte 

um efeito de sentidos, possa levar a uma autoinvalidação); e (ii) que nada garante 

que, já no instante imediatamente posterior ao da incisão instauradora do recorte, os 

sentidos já não tenham se tornado outros. 

Com esses dois momentos, pensamos ter concluído uma primeira parte do 

“ler”. O gesto de ler uma imagem é até aqui interrogá-la e arquivá-la, traduzidos, 

respectivamente, em resistir aos sentidos propostos e situar a imagem em uma 

estructura maior e anterior. No entanto, falta ainda aqui um elemento maior, mais 

crucial, que aponta para a até então ausência do protagonista desse gesto: o sujeito 

histórico e libidinal. É na reivindicação a ele que o gesto de ler atinge o nível da 

compreensão. A compreensão envolve duas operações atinentes respectivamente 

aos sujeitos histórico e pulsional.  

A primeira operação da compreensão atine ao sujeito histórico. Ela consiste 

em simbolizar a forclusão da contradição radical que estrutura a imagem, produzindo 

a causa, o motivo pelo qual a imagem fal(h)a. Uma breve digressão: 

verdadeiramente fala e falha – fala, para bem além do conteúdo propositivo do ato 

de fala; falha, para bem além do jakobsoniano ruído da comunicação.  

Consideremos, em retomada, que o Real da História é a contradição e o 

sujeito histórico se organiza enquanto uma estrutura formal de hiância que forclui a 

objetividade material contraditória e que tem seu efeito de suturação pela fantasia 

ideológica que contorna essa estrutura (conforme pensamos já ter em alguma 

medida desenvolvido). Nesses termos, o ler que se estrutura no nível da 

compreensão (ou da metainterpretação) não poderia prescindir de investir sobre o 

sujeito histórico que se realiza no sujeito empírico que ocupa a posição leitor, o que 

se traduz justamente em simbolizar o que funciona apenas quando às raias do Real.  

A operação seguinte atine a um outro personagem do nó subjetivo: o sujeito 

desejante. Ela consiste em o sujeito empírico produzir a evidência da formação 

imaginária da; reformulo, em mais claras palavras, em o sujeito empírico representar 

a si mesmo a interpretação do dessejo (na dupla ambiguidade desse sintagma), em 

um investimento digamos contra a matriz de suas coordenadas simbólicas. A 

ambiguidade do sintagma, a que nos referimos entre parênteses, é dupla porque 

reside em dois elementos da forma linguística, conforme pretendemos desenvolver 

no parágrafo seguinte. 



207 
 

Ora reside na sintaxe: “do dessejo” como adjunto adnominal (quando o 

indivíduo o interpreta; sempre erroneamente, aliás); e do dessejo como 

complemento nominal (quando o desejo interpreta e performativiza o sujeito em que 

se materializa). Ora reside no léxico: a palavra antiga “dessejo”, que se posiciona na 

esquina de um efeito de memória – ela é tanto a forma linguística em desuso que 

evoca algo ancestral (o Desejo objeto a, que funciona por sua falta, por sua 

intangibilidade) quanto a forma a ser atualizada no uso da língua (simbolizando o 

desejo que se interpõe ao Desejo e ao sujeito; o desejo que surge como efeito de 

tamponamento e que produz a angústia justamente à medida que se dedica à tarefa 

impossível de anteparo ao Real do sujeito: a verdade obscena do seu Desejo).  

Representar a si o seu próprio dessejo é, para além da interpretação da 

formação imaginária que sustenta as nossas tomadas de posição libidinal, somatizar 

a falta, investindo de força simbólica a estranha – e, em certo senso, terrível – 

familiaridade do nosso mais-que-eu-mesmo.Nossa aposta aqui é: quando 

representamos, a nós mesmos, a nossa falta primordial (Desejo) e o virtual objeto 

que ora vem sempre efemeramente a tamponá-la (desejo), em uma dupla figura 

(dessejo), estamos resistindo ao enquadramento autoproposto pela imagem e a 

ressituando como elemento transitório no suceder dos quadros da transitividade da 

Demanda.  

Retomemos o nó subjetivo. Oras, se o sujeito empírico é suporte dos sujeitos 

histórico e pulsional, não haveria melhor terreno para o fascismo da imagem que, 

uma vez interpretadas a contradição e a falta, pensar empreender uma leitura 

anterior à própria divisão do trabalho de leitura. Não temos por escopo uma savana 

de princípios metodológicos de precaução, todavia nos restringirmos a simplesmente 

estimar a simples consideração dos elementos do nó subjetivo poderia levar-nos à 

sedutora certeza de uma protoleitura: inafetada pelo dessejo e anterior à luta de 

classes! 

Interroguemo-nos, como preconizamos no primeiro passo. Recuemos, como o 

faria Bartleby. O que parece ser uma leitura ao mesmo tempo ulterior (porque 

subsequente a leituras mais propositivas e, apenas nesse aspecto, mais chãs) e 

anterior (porque alude a uma leitura parcialmente mítica que constituíra como pano 

de fundo, como substrato obsceno, tais leituras chãs) torna-se-nos tão somente um 

gesto de leitura prestidigitador. Isso porque esse gesto é empreendido no nível de 

uma narrativa êuica, no âmbito de uma projeção fantasística de si mesmo,e pouco 
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vai além da ilusão subjetiva. É preciso um outro passo; é preciso, como talvez o diria 

Žižek aqui, “arriscar o impossível”. 

É preciso amarrar essa nova produção êuica a um ato, na concepção de 

Badiou. Ao ato de autorizar-se, representar-se, como sujeito histórico e sujeito do 

dessejo, na função autor da imagem, respondendo pelos investimentos ideológicos e 

libidinais de significação. Em outras palavras: tornar-se responsável por aquilo que 

lê/vê. Frisemos: nem querer ser dono nem pretender ser origem do que lê/vê, 

pareado a não querer ser dono ou origem de si mesmo, mas responder por um 

gesto de interpretação na medida em que o sujeito se veja calcado por um efeito de 

reconhecimento: tanto do gesto de filiação a uma formação discursiva, quanto da 

catexia que subjaz a uma produção pontual de sentidos.  

O que está em jogo aqui não é a filiação (sempre-já e incontornavelmente 

dada), menos ainda a desconstituição ou abdicação de um eu, mas esse movimento 

de reconhecimento enquanto movimento e enquanto reconhecimento. Nesse ponto, 

talvez a subtil fronteira entre as formações imaginárias de Pêcheux se nos torne 

ainda mais efémera aqui, produzindo novas perguntas, mais híbridas e ambíguas: “o 

que fala e falha nesse eu para lhe falar assim” e “o que se forclui e de que meu 

desejo fala nisso que lhe falo assim”?  

Isso posto, de um gesto de leitura (empreendido no âmbito de um dispositivo 

disciplinar, mesmo que um metadispositivo) a um ato de leitura, a diferença está na 

irrupção subjetiva que ganha ares (ares!) de um acontecimento subjetivo, pessoal: 

um novo sujeito investindo contra as, até então suas, coordenadas simbólicas, para 

assumi-las. A materialidade desse ato é, se nos permitido for mais um jogo de 

palavras, uma materialidade histórico-desejante. 

Nesse ponto, o ato de ler transcende o gesto de leitura, e ler uma imagem 

implica compreendê-la, no sentido de causá-la ideologicamente, somatizá-la no 

corpo (no olhar), para, por ela, dela, nela e, principalmente, apesar dela, advir. As 

operações anteriores de simbolizar a forclusão ideológica e representar a si mesmo 

como contorno pulsional de uma falta ganham nova força – e resistência ao 

fascismo da imagem – quando o sujeito se autoriza.  

Representar-se no lugar ideológico/discursivo a partir do qual lê/vê 

(simbolizando a antecipação da Formação Imaginária de si mesmo – Ia(a) + Ia[Ia(r)] 

– e, fundamentalmente, a considerando) e representar a si o que se antecipa como o 

elemento instaurador desse mais-que-eu-mesmo são representações que, embora 
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não nos deleguem o poder de ultrapassar o contorno êuico e de alcançar o que em 

nós responde ao Che vuoi? da Ideologia e do Inconsciente, são investimentos que 

suturam/preenchem/tamponam a hiância subjetiva, sob o efeito fundador de uma 

nova posição histórico-desejante no movimento dos sentidos.  

Tal nova posição enuncia diferentemente não apenas por saber de onde 

enuncia ou por estabelecer relação polissémica com as anteriores – funcionando no 

diapasão da repetição histórica e do acontecimento –, mas radicalmente por assumir 

esse lugar e as consequências dessa sua intervenção assumida, sem o que o ato de 

ler seria um acting out lacaniano – um investimento malogrado em virtude de ter 

esbarrado em um ponto de impossibilidade da matriz simbólica. 

Ler uma imagem é deparar-se com esse elemento nela radicado em concerto 

com esse muito-mais-que-eu-mesmo; um elemento, em um mesmo compasso, tão 

imo e tão estranho. Um elemento que, embora se nos apresente na condição de um 

elemento perturbador da imagem (um quê que a desregula, no-la fazendo estranha), 

repara, no sentido de restaurar, a desordem135 forcluída dos sentidos, reinstaurando, 

em certo sentido, a ordem em que ela e o sujeito formam um circuito de significação.  

Aparentemente tergiversando, podemos invocar aqui o mito de Narciso e da 

beleza com que ele se deparou ao ver-se no reflexo das águas. Se, ao contrário da 

história original, tivéssemos o mancebo contemplando sua beleza ao espelho, se 

nos apresentaria essa história de autoembevecimento dessarte sob o signo da 

contemplação calma, perscrutadora, da imagem (quase) estática. No mito, por sua 

vez, o gesto de interpretação de Narciso de sua própria imagem se deu sob o signo 

da ânsia, da contemplação que urge o mais (mais-gozar?) justamente porque 

sempre lhe falta algo.  

Ver-se nas águas era-lhe um ver torturado pelo movimento delas e pela 

distorção da imagem refletida, exigindo o olhar cada vez mais próximo. Se fora a 

proximidade ansiosa de Narciso às águas traiçoeiras a causa de sua morte, não 

podemos, ao transferir da cena do mito para a do indivíduo, encontrar aqui relação 

com a proximidade nociva do desejo, quando ante a este o sujeito abdica da defesa 

psíquica? Não estamos diante, em um e em outro casos, do maravilhamento 

autodestrutivo que rege as coordenadas do Desejo? 

                                                           
135

 Ou a radical inexistência de ordem-desordem dos sentidos? 
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No mesmo esteio, e se pensássemos que o movimento (das águas), ao 

enviesar a imagem e, por conseguinte, o gesto de interpretação (desgostando a 

Narciso), justamente retorquiu a esse gesto sua condição forcluída e original? A 

verdade com que o jovem não se quereria deparar: o movimento dos sentidos (e a 

deriva da interpretação: seria mesmo ele belo?); o movimento do tempo (em cujas 

águas a beleza é imagem efêmera); o movimento da vida (o prenúncio da morte na 

falibilidade do viço)?  

Retomando, ler uma imagem é dessarte – se nos permitida for alguma poesia, 

ousemos e usemos Caetano – uma resposta ao seu “tenebroso esplendor”, a esse 

ponto qualquer que é mais-que-a-própria-imagem e que, por isso, não tem nela 

lugar; ao contrário, a desregula, a enviesa, a distancia, a impossibilita, mas que, ao 

mesmo tempo, retorna sob a forma de um alhures tão imo, um estranho tão 

instigantemente familiar. Não precisamos falar das grandes imagens – das que nos 

expõem, a olhos vistos!,ao terror ou à beleza das coisas; falamos aqui daquela que 

emerge, à revelia, das imagens ordinárias.  

Falamos aqui daquela imagem que produz a evidência da passagem do 

tempo ao nos vermos no espelho ainda adormecido das abluções matinais; daquela 

que nos parece tão sui generis, mas que não causa a toda a gente qualquer 

espécie; daquela que, de há muito a olharmos, de repente, aparentemente sem 

porquê, se nos tornou tão outra. Nesse diagrama de repetições que roçam a 

possibilidade quotidiana da diferença, ler uma imagem é toma-la como peça textual 

no interior de um processo de significação que oscila, deslocando as palavras de 

Žižek, entre a apreensão e a desapreensão do acontecimento. 

Para muito além do ler como prática social de significação – e consequente 

acesso à cidadania, à equanimidade, à política –, o ler a que nos referimos aqui é 

um ato de violência que, por evocação lateral, nos mobiliza a metáfora da leitura-

trituração pêcheuxtiana, da violência divina benjaminiana, da resistência subtil e 

impossível do Bartleby de Žižek. Ler uma imagem é violá-la no e pelo Simbólico; 

violar-se no e pelo Imaginário; incidir/violar, tanto quanto possível e sem afânise no 

Real. Ler é automutilação, suicídio de um sujeito que, ao final do gesto convertido 

em ato, sempre se terá tornado outro e, assim, redivivo. 

Em Roland Barthes por Roland Barthes, o pensador francês afirma quea 

verdadeira violência é a do óbvio: o que é evidente é violento, mesmo se essa 

evidência é representada suavemente, liberalmente, democraticamente; o que é 
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paradoxal, o que não cai sob o sentido, é menos violento, mesmo se for imposto 

arbitrariamente: um tirano que promulgasse leis extravagantes seria, finalmente, 

menos violento do que uma massa que se contentasse com enunciar o óbvio: o 

„natural‟ é, em suma, o último dos ultrajes (BARTHES, 1975, p. 92). 

Embora Barthes desenvolva aqui sobre o estereótipo, sua reflexão é-nos 

importante a partir de um dado deslocamento. É na aparência inerte da imagem que 

se encontra obliterado o movimento dos sentidos e, por extensão, do sujeito. Ou 

seja, em uma dada perspectiva, é, no efeito de coincidência entre o sujeito e a 

mirada que o objeto lhe devolve, que o sujeito, vendo a si mesmo (no sentido do 

pleno reconhecimento de uma formação imaginária que corresponde a uma ilusão 

autorreferencial), não se vê de facto: encanta-se pelo rastro, desprezando o 

movimento que o produziu. Nessa conjuntura, a calma naturalidade ou obviedade da 

imagem é violenta, mas não no sentido redentor de Benjamin. Ela é, se assim 

poderíamos dizer, duplamente violenta: ela viola a possibilidade de violação das 

coordenadas simbólicas; viola uma condição de nova positividade. Analisando por 

outro lado a questão da violência da imagem, no texto Aula, o pensador afirma: 

[...] a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, 
nem progressista: ela é simplesmente: fascista; pois o fascismo não é 
impedir de dizer, é obrigar a dizer. Assim que ela é proferida, mesmo que na 
intimidade mais profunda do sujeito, a língua entra a serviço de um poder 
(BARTHES, 1978, p. 14-15) 

Avulta-se-nos a necessária correlação com o nosso objeto analítico: se a 

língua obriga a dizer, nada mais tranquilo dizer que a imagem obriga a ver. 

Adiríamos que o faz sem parcimônia (ecos do pêcheuxtiano “o olho é mais crível que 

o ouvido”), sob o signo da evidência deslocada do sujeito histórico ao objeto, sob o 

signo da imunidade à ideologia de que se revestiria o ato físico de ver. Qualquer 

proposta que ousemos para a leitura da imagem não pode contornar o seu fascismo 

radicalmente constitutivo em sua bem-vinda equivocidade: são fascistas tanto a 

imagem quanto a sua leitura. 

Como considerações finais desta seção, convém considerarmos que, em 

nossa dissertação (QUEVEDO, 2012), propusemos como resposta ao desafio 

teórico-analítico de ler uma imagem uma operação de superposição, isto é, partindo 

da premissa da cobertura nunca plenamente coincidente do Real pelo Simbólico, 
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procuramos sustentar que as operações de alterações contextuais propostas por 

Orlandi (1999) funcionariam, no caso da imagem, como um deslocamento da 

estrutura da imagem leitura (uma imagem leitura por outra imagem leitura) sobre a 

imagem empírica, com vistas a desacomodar o jogo de (in)visibilidades, do que 

resultaria a emergência de novos sentidos e obliteração de outros.  

No trabalho atual, o que propusemos foi tratar essa aderência, 

incontornavelmente inexata, a partir do gap entre as duas imagens, mas 

fundamentalmente a partir da materialidade dessegap, o sintoma teleiótico da 

forclusão do movimento, esse elemento longe de qualquer cálculo que sabota a 

repetição da imagem. Esse Real da imagem que é, no anverso posição/desejo da 

materialidade histórico-desejante, contradição e Desejo. 

A indagação do analista deve ser sempre uma indagação parrasiana, no 

sentido de procurar, na estruturação da fantasia ou na imagem do referente, 

espectros desse Real. Isso se opõe claramente a indagações de outras áreas, que 

se preocupam com o conteúdo do objeto empírico tomado como “a” imagem. Tal 

como Dêuxis, preocupam-se “tão somente” com a imagem como 

símbolo/ícone/representação visual, algo que tomaria o lugar da coisa-em-si; uma 

distorção (ainda que fidedigna) da realidade.  

Longe de qualquer crítica, é o que lhes basta da imagem para constituir um 

corpo de saberes e práticas de significação com implicações postuláveis ou mesmo 

calculáveis nas nossas condições materiais de existência. Mesmo que susceptível à 

interpretação, não o é à metainterpretação (como em nosso caso). Um bom exemplo 

de tanto parece-nos ser uma imagem médica (radiográfica, ressonância etc.), cuja 

fidedigna distorção do real tanto pode estar a mercê da interpretação quanto tem 

implicações inegáveis em nossa vida (o subsídio ao tratamento correto é talvez o 

maior delas). 

No que tange ao nosso campo teórico, nossas questões de ordem teórico-

analítica são outras. Para proceder a essa análise, o analista precisa situar seu 

mirante de onde dê conta do ver/olhar do sujeito. Isso implica determinados 

cuidados. O gesto de reparar não pode livrar-se de ver em paralaxe também, o que 

não prescinde de implicar tanto a visão do objeto como nó (nó objetivo) quanto uma 

dada disposição do nó subjetivo. Malgrado haja um método, ver o ver é uma 

interpretação que corresponde a um dado ponto de observação para aquém da 

própria paralaxe. No entanto, se admitirmos mais uma vez que o sentido se move (e 
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com ele o sujeito, o olhar e consequentemente o objeto), seremos levados a concluir 

que vemos a imagem onde ela não está mais.  

Parafraseando o aforismo freudiano (wo es war soll ich be– “onde isso estava 

devo advir”), onde vejo a imagem ela não está mais. A imagem, para o sujeito, é 

nostálgica, pois ela como que lhe lembra o que ele fora. Se o movimento é próprio 

do sentido, o sentido que capturamos é sempre um sentido retroativo, do que 

podemos concluir que o efeito-texto imagético organiza o que a imagem deixou para 

trás. Compreender a imagem é interrogá-la parrasianamente: onde o gesto de leitura 

se nos torna (e nos torna) ato de significação. O ato que nos violenta justamente 

porque nos constitui e, nos constituindo, dá-nos a saber de nós mesmos mortos. 
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5 LER UMA IMAGEM 

Como forma de concertarmos os diversos aspectos teórico-analíticos 

desenvolvidos nos capítulos anteriores, propomo-nos nesta seção a analisar duas 

peças de uma campanha portuguesa contra o bullying homofóbico nas escolas. As 

duas peças publicitárias, que estão justapostas em uma mesma imagem apenas 

para efeito expositivo, foram criadas pela designer Vanessa Silva para a instituição 

portuguesa Rede Ex Aequo e tiveram financiamento da Comissão para a Cidadania 

e Igualdade de Gênero (CIG), via Programa EEA Grants, e do Instituto Português da 

Juventude136. Como era de se esperar, a iniciativa enfrentou obstáculos para chegar 

às escolas137. Eis a montagem: 

 

Figura 29: Propaganda contra o bullying homofóbico
138 

                                                           
136

Disponível em:<http://dezanove.pt/104417.html> Acesso em: 2 mai.2016.   
137

Disponível em:<http://moradasdedeus.blogspot.com.br/2011/02/ministerio-da-educacao-trava-na-
luta.html> Acesso em: 2 mai.2016. 
138

Disponível em:  
<http://claudiopicazio.blogspot.com.br/2011/04/campanha-portuguesa-contra-bullying.html> Acesso 
em: 28 mar. 2014. 
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Como bem apontara Pêcheux em Semântica e Discurso, o processo de 

descrição-interpretação funciona em um mesmo compasso. Já no primeiro passo a 

que nos dedicamos (o da interrogação), tal alerta pêcheuxtiano faz-se-nos presente, 

uma vez que uma e outra são indiscerníveis. No mesmo compasso em que miramos 

a imagem como os gregos miravam a pintura de Dêuxis, suspendendo a 

desconfiança quanto ao referente visual e atentando ao concerto de elementos, não 

nos furtamos a desconfiar parrasianamente da imagem. Isto é, não apenas olhamos 

para o que a imagem como referente aponta (o efeito de realidade produzido a partir 

dela), mas também a analisamos como a cortina magistral com que o mestre grego 

venceu a disputa: a ilusão que ela nos vende como a verdade que ela de fato diz.  

Isso posto, nesse primeiro interrogar como Dêuxis, percebemos entre ambas 

as imagens um efeito identitário (se pensarmos em termos de uma identidade visual 

da campanha), a partir da reiteração de alguns elementos verbais e visuais, dos 

quais a seguir pretendemos tirar consequências analíticas. Por ora, cabe já afirmar 

que a tomada da imagem pelo leitor – esta primeira (digamos assim) operação de 

leitura que projeta sobre a imagem empírica (cartaz) a imagem leitura -- se dá pelo 

signo da repetição. Não nos parece demasiado afirmar que temos as duas primeiras 

repetições previstas por Orlandi (1999). A questão suspensa por ora é se teríamos a 

terceira (histórica). 

Para empreendermos nosso gesto de descrição-interpretação, 

discriminaremos quatro SDs. Cabe antes, todavia, uma nota procedimental quando a 

SD é visual. Conforme o que adotamos em trabalho anterior (QUEVEDO, 2012), 

usamos a sigla para nos referirmos a elementos do todo da imagem os quais nos 

pareça imprescindível destacar:  

A cada um [desses elementos principais], denominaremos como SD, por 

óbvia remissão à noção de “sequência discursiva”. No entanto, interpretaremos aqui 

SD como “secção discursiva”, visto que (i) não cabe a noção de linearidade de 

leitura implicada pelo termo “sequência” e (ii) a discriminação de elementos 

constituintes da imagem é uma operação de recorte do analista, que secciona a 

imagem em partes que julga relevantes destacar (p.140) 

Dadas as características da imagem (por exemplo, o fato de termos uma 

imagem que é parte da imagem), recorremos ainda ao conceito de enunciado 
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visual139
, em flagrante inspiração foucaultiana. No entanto, o enunciado visual aqui 

corresponde a uma parte da imagem que compõe uma SD (uma peça de vestuário, 

as mãos, a cor da parede ao fundo etc.). Isto é, um elemento que, solitário, não é 

alçado à importância de uma secção discursiva, mas que estabelece relações de 

sentido com as demais partes. Tais relações de sentido (ainda de acordo com o que 

desenvolvemos na dissertação), tomamo-las, deslocando-as, das relações que 

Courtine (1981) previra entre FDs, mormente: aliança, oposição, 

desigualdade/subordinação e aparente neutralidade. Isso posto, teríamos uma 

mesma SD em relação de aliança com uma segunda e de oposição com uma 

terceira; o mesmo ocorrendo entre os enunciados visuais. 

Encerrado o percurso marginal, temos do exame da formulação visual a 

eleição de quatro SDs (duas sequências e duas secções discursivas). A SD1 – “[X] é 

[y] e estamos bem com isso” (em que X é ocupado, na primeira peça, por [Ele] e Y 

por [gay], ao passo que, na segunda, X é ocupado por [Ela] e Y por [lésbica]). A 

SD2, composta pelo enunciado “O bullying homofóbico não é aceitável em nossa 

escola” (comum a ambas as peças). A SD3, composta pelo cenário, cujos elementos 

visuais produzem o efeito de memória de um ambiente escolar. E a SD4, composta 

pelos três jovens (do sexo masculino ou feminino) que encenam a peça.   

Ao iniciarmos pela materialidade verbal nossa análise, cabe considerar, a 

partir da SD1, dois aspectos já de partida. O primeiro refere-se ao funcionamento 

textual de tal enunciado verbal que, em concerto com o enunciado visual da faixa 

transversal azul (tanto na posição central – no caso da peça com os rapazes – 

quanto na superior – no caso da peça com as moças), cumpre uma função 

enunciativa de intitulação da campanha/peça (funcionando à guisa de um slogan), 

assim como suporta um gesto, uma operação de designação: diz-se de alguém o 

que esse alguém é.  

Tergiversemos (aparentemente) um pouco e lidemos com a sepsia inerente a 

nosso gesto de interpretação. Ao elegermos tal enunciado como SD1 e ao não o 

revogarmos (protegendo-nos dessa decisão), vemo-nos forçados a admitir algo que 

tem lá sua dose de ironia: é pela palavra que começaremos a desconfiar estarmos 

diante de uma cortina. Não a cortina filológica que afastamos para aceder ao sentido 

verdadeiro, mas a que estrutura a imagem como uma superfície sem profundidade. 

                                                           
139

 Quevedo (2012). 
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Ou melhor dizendo: cuja superfície é seu calado, a profundidade do que não é “dito”, 

visto, mas que reverbera em ondas que movimentam a imagem, turvando-a ao olhar 

(QUEVEDO, 2012).  

Pensamos que essa leitura não respeita apenas à (e a) concepção da AD 

pêcheuxtiana de que o que não é dito também significa no dito. Respeita ao (e o) 

modo como Lacan estabelece a relação entre os três registros: na forma de um nó 

borromeano e principalmente ao modo o seu famoso leitor atual atualiza esse saber. 

Žižek (2010) ensina-nos que, destramado o Simbólico, o que temos é o vazio 

(deserto) do Real. Ousemos dizer que é a opacidade da imagem que joga luz aos 

seus outros (mais próprios?) sentidos. Ainda que envoltos no fascismo da imagem, 

diante de nossos olhos, a verossimilhança magistral de Dêuxis encontra a 

quintessência da ludicidade parrasiana. 

O jogo de sentidos da peça textual, assim, começa por uma estratégia de 

alheamento/distanciamento entre designador e designado, uma vez que não há um 

gesto autodesignativo na peça. No funcionamento do pronome de terceira pessoa, 

claramente recupera-se que a posição-sujeito que ali enuncia não é a homossexual. 

Embora se lhe faça referência e dele se trate – inclusive em termos de uma, como 

talvez dissesse Pêcheux, identidade socialmente distribuída e aferida –, a posição 

homossexual tem sua voz silenciada, metaforizando em certa medida a 

materialidade das condições de produção desse sujeito. 

Isso porque se, por um lado, se reconhece o estatuto existencial do 

homossexual, qua um sujeito de direito e não meramente um ator social alocado em 

zonas de exclusão no campo jurídico (à guisa se um sem-parcela de Rancière), por 

outro lado o faz sob a efígie de uma concessão. A concessão produz-se-nos uma 

vez que a dimensão enunciativa na peça se realiza pela produção de um efeito-

narrador em terceira pessoa que funciona como tamponamento da ausência do 

gesto de dar a voz e que, no esteio do gesto designativo, tanto administra/modaliza 

esse sujeito designado quanto parametriza a distância em relação a ele. 

Admitida a plausibilidade desse raciocínio, ousaríamos ainda categorizar tal 

efeito-narrador como um narrador onisciente. Isso porque o gesto designativo é uma 

ilusão referencial – que, como tal, se projeta à exterioridade (Ele/Ela é) – e, no 

mesmo compasso, é uma convicção que se realiza no íntimo (eu sei/nós sabemos o 

que ele/ela é). No mesmo elemento que Dêuxis nos dá para a evidência da imagem 

(o gay que procuramos entre amigos na imagem de uma bem intencionada peça 
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publicitária), um fiapo mal desenhado da cortina aponta para o que Pêcheux (1995) 

cunhou esquecimento nº2 – o esquecimento que corresponde à tópica pré-

consciente freudiana e se refere à impossibilidade de o sujeito ter pleno domínio do 

sentido daquilo que enuncia. Quem garante a esse eu/nós que ele/ela é 

homossexual? Desenvolvamos esse ponto. 

O enunciado visual da posição central da SD1 e este “ele” ou “ela” 

apresentado como um ponto de partida à leitura do cartaz significa. É justamente 

nesse esforço adicional de demarcação de fronteiras (eu/nós versus Ele/Ela) que se 

percebe a porosidade dessa cisão: essa posição homossexual sobre a qual se 

enuncia no texto é construída no e pelo imaginário do heterossexual, resultando 

como uma projeção sócio-historicamente determinada e situando a equivocidade do 

gesto designativo nos seguintes termos: essa terceira pessoa afirmara ser 

gay/lésbica ou é a posição-sujeito que se realiza como efeito-narrador que assim o 

identifica?  

Isso posto, o enunciado em tela funciona em dois níveis diferentes, 

produzindo convenientes efeitos de sentido, à medida que esses agem à guisa de 

evidências que a sutura ideológica irá coligir na tessitura narrativa. Em um nível, “X é 

Y” intervém no domínio de memória, performatizando um gesto autodesignativo 

anterior que esmaece a violência simbólica do rótulo, como se o homossexual 

houvesse antes declarado sê-lo. Produz-se um efeito de memória que sustenta não 

apenas a liberdade de dizer que X é Y, mas principalmente o dar a ver da imagem. A 

fórmula subjacente (X disse que é Y  [por isso, eu digo que] X é Y) opera na 

opacidade da imagem porque é consequência do fascismo da imagem disfarçar 

sentidos, como a enunciação de uma relação de poder.  

Em outro nível, o funcionamento é tanto mais perverso quanto mais eficiente: 

[sou eu que digo que] ou [a mim cabe dizer que] X é Y. Dizer de X que ele é X 

produz menos relação com uma verdade factual (a de que X seja X) e mais com 

uma relação de poder: interdita que X diga que é X (e tire consequências políticas 

disso) ou o que seria ainda mais perigoso: interdita que X diga outra coisa de si 

mesmo (por exemplo, que ele não é X ou que a redução binária a X ou Y não esgota 

as possibilidades de ser). Esse X, empoderado pelo gesto autodesignativo, ensaiaria 

movimentos de desidentificação ou de ruptura no interior de um discurso no qual ele 

é o fiel (necessário) da balança dessimétrica. 



219 
 

Nesse sentido, na dessimetria das posições enunciativas no texto (o 

enunciador que se vale da primeira pessoa para dizer de uma terceira a um 

enunciatário – a posição leitor antecipada) materializa-se a dessimetria das posições 

discursivas. Na esteira do que diz Žižek e Daly (2006) sobre a contradição, ousamos 

relacionar a diferença entre as contradições discursiva e retórica, para o que 

estamos a analisar, com as formações imaginárias de Pêcheux: assim, não há 

campo comum (no caso, o das ilusões subjetiva e objetiva) disputado por posições 

antípodas, mas diferentes visões do mesmo campo que mascaram o rastro da 

cesura interpretativa que as constitui justamente no efeito totalizante da sua visada. 

O sentido e suas evidências são produzidos, pois, por sobreposições de campo, do 

que resultam a visibilidade de um e a obliteração de outro(s). 

Tais sobreposições de campo disputadas por diferentes filiações ideológicas 

(as sobreposições são disputadas; não um suposto campo em si) que se oferecem 

ao sujeito leitor como o dar a ver da imagem, instando-o sempre-já a tomá-la (não 

como um gesto último de interpelação, pois ele está sempre-já interpelado, mas 

como a evidência corroboradoras) respondem à opacidade da imagem. No entanto, 

cremos que não constituem opacidade no sentido de velar um verdadeiro sentido, 

um mistério, mas no sentido de ser a materialidade visual de um arranjo precário de 

(in)visibilidades. A imagem é opaca porque a gestão de suas (in)visibilidades é mais 

que um jogo do que pode ou não ser mostrado (na extensão de que uma FD 

disciplina o que pode ou não ser visto).  

A gestão de (in)visibilidades é um jogo que invisibiliza dados sentidos para 

que outros, os possíveis naquele espaço ideológico, sejam visíveis. O nuance está 

em que mesmo o visível é opaco. O fascismo da imagem está em que é justamente 

o visível que torna a imagem opaca, pois obsidia o olhar com a evidência, 

assegurando-o daquilo com que se depara. A imagem nonsense, a imagem 

assignificada faz o motor da ideologia girar no vazio, sem enganchar o olhar a uma 

interpretação (pré)vista. E um olhar que hesita é sempre um olhar que ensaia o 

acontecimento.  

Retomando o que desenvolvemos anteriormente sobre o expediente retórico-

argumentativo da concessão, essa outorga de um poder ser (Ele pode ser 

homossexual; eu o reconheço como tal) funciona metonimicamente a não poder não 

ser (restringindo-o a um rótulo) e a não poder não ser como outrem diz dever ser 

(excluindo-o). Administram-se, pois, ambos os limites do gradiente subjetivo: 
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situando zonas de saturação ou de interdição (circunscrevendo o lugar discursivo 

apropriado à reprodução das relações de poder) e modalizando as realizações da 

posição histórica no âmbito individual (ainda que apresentando sob o efeito de uma 

escolha pessoal; e não é sem relação que a sexualidade é construída, no discurso 

opressor, como opção e não como orientação/expressão).  

É esse substrato ideológico que subjaz ao, e mesmo sutura o, gesto 

(necessário, mas ainda insuficiente), aparentemente contraditório do ponto de vista 

de quem detém o poder, de combater um fenômeno cultural (preconceito, bullying, 

sexismo etc.) que transmuta a radical dessimetria do jogo de relações sociais em 

sintoma na superfície do tecido social. Ora, aqui já a plateia de Parrásio interroga a 

imagem para além da tomada administrada pelo sujeito histórico que nela se realiza, 

desconfiando de que, afinal, não se está afinal assim tão “bem com isso”.  

Na dimensão política – íntima correlata das dimensões ideológica e discursiva 

–, Žižek pode bem nos ajudar a pensar a questão. A incontornável conclusão a partir 

do estratagema da concessão em tela é a do limite de uma profilaxia tópica (o 

combate pontual) a um problema sistêmico. Nesse ponto, corroboramos a crítica 

žižekiana à eleição de determinadas arenas de luta pelos estudos multiculturalistas 

(o que retomaremos quando analisarmos SD2): elide-se o cenário da luta que atinge 

o cerne do problema, dispersando os esforços de práticas de resistência no combate 

a cicatrizes que, tratadas cá, eclodirão acolá – um e outro pontos, antessalas da 

repetição histórica.  

Ainda sobre SD1, podemos aduzir uma observação quanto à estratégia 

discursiva do sujeito publicitário. A partir da antecipação da posição-sujeito leitor (o 

anúncio é dirigido precipuamente a heterossexuais que possam (vir a) manifestar 

ojeriza a colegas gays), a “escolha” de uma posição enunciativa que não a seja a do 

gay produziria supostamente um efeito de credibilidade à campanha: afinal, não é o 

gay que afirma “sou gay, e todos estão bem com isso”, o que poderia ser percebido 

como simples “imaginação” (uma quimera narcísica), como a necessidade do 

indivíduo oprimido de sentir-se aceito ou mesmo como apelo pungente.  

Nesse ponto, a enunciação a partir da posição heterossexual funciona por 

produzir dois efeitos sintomáticos do que pensamos ser o contorno ao cerne do 

problema do bullying homofóbico. O primeiro é a mobilização de saberes de um 

discurso de tolerância, que enviesa o combate ao problema (conforme pretendemos 

mostrar quando tratarmos do excerto “estamos bem com isso”). O segundo é a 
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identificação da posição que enuncia à do sujeito-leitor, cujo funcionamento perverso 

não se resume a um “vamos tolerar os gays”; a perversidade da estratégia se 

totaliza por propor, nas fímbrias das margens da palavra e no calado da imagem, um 

diálogo entre iguais.  

O arranjo de sentidos vistos/não vistos, (im)previstos, encontra aqui um 

arranjo político excludente. Cabe à posição heterossexual dirigir-se aos sujeitos 

empíricos nos quais ela se realiza e ter o direito de uma proposição/reivindicação. 

Se, na ponta mais bem intencionada dessa estratégia, temos a tentativa de evitação 

do escárnio (sob o argumento de que não haveria “resposta positiva” do público 

leitor), na ponta mais aguda, temos a manutenção de uma revigorada dessimetria. 

Quando citamos alhures que o funcionamento da ideologia é – não fiquemos surdos 

a este eco pêcheuxtiano --, em um mesmo compasso, simulação e dissimulação, 

não estamos nos referindo senão a essa estratégia. Retomamo-lo. 

No caso da imagem, é no próprio dar a ver da cena (não no obsceno, fora da 

cena, bastidores) que a ideologia funciona. Enquanto ela dissimula o arranjo de 

poder que sustenta as relações entre sujeitos, ela simula a inexistência do conflito 

ou, neste caso mais específico, encena, simula, parametriza (eu te respeito, mas 

continuo tomando tua voz) a sua resolução, em uma aproximação ao conceito 

žižekiano de fantasia ideológica. Arriscando a parvoíce de um mau trocadilho, é a 

essa opacidade que mantém o invisível a olhos vistos que nos referimos. Os 

sentidos estão ali, na condição de efeitos de sentidos, sensíveis a dados dispositivos 

de interpretação e insensíveis a outros. 

Tornemos à SD. Se o gesto designativo funciona pela ausência de um 

“diálogo” entre os participantes da cena (por exemplo, uma posição que diga “sou 

gay” e outra que afirme “estamos bem com isso”) e pela interdição social realizada 

por uma operação de silenciamento (ORLANDI, 2007), é no seguimento de SD1 que 

temos o teor propositivo da posição heterossexual. Isso porque o encaixe sintático 

de dois pré-construídos (o sujeito a quem cabe o poder de designar e a redução do 

respeito a uma injunção de avaliação pessoal) se dá pelo conectivo “e”.  

No entanto, há uma falta na linearidade que constitui pista para buscarmos o 

não dito. Como as duas orações (“Ele é gay” e “estamos bem com isso”) têm 

aparentemente sujeitos diferentes (Ele e nós), há a falta de uma vírgula, requerida 

entre orações ligadas pela conjunção “e”. Disso resulta que a ausência da vírgula 

entre as duas orações materializa a representação da autoria do gesto designativo 
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(frise-se: apresentado, em uma leitura rápida, como uma verdade factual; não um 

juízo perceptivo de si ou de outrem).  

Assim, considerando-se o lugar de onde se enuncia, produz-se um efeito de 

preenchimento da primeira oração: “[nós sabemos/identificamos/afirmamos que] ele 

é gay e estamos bem com isso”, no esteio da extensão retroativa do “nós”, que 

dessarte alcança o início do sintagma. A oposição Ele versus nós brandida na 

linearidade significante metaforiza a encenação de uma oposição simétrica entre 

homofóbicos e homossexuais, obsidiando o leitor com a evidência de um conflito 

supostamente também simétrico. No entanto, a oposição ali é dada a ver, encenada 

(no sentido de simulada e de posta na cena): o que temos é uma posição dominante 

dando, solitária, as cartas dos sentidos. 

Assim, a cisão enunciativa que se nos apresenta na linearidade é ora 

suturada discursivamente, na presença esconsa de um pronome de primeira pessoa 

do plural, que, embora assuma ideologicamente toda a extensão do dizer (e tire 

convenientes consequências políticas disso) e embora se nos apresente como 

consenso, funciona socialmente justamente por dissimular a cesura, o dissenso (no 

sentido rancieriano), a divisão política do sentido. Esse efeito totalizante que legitima 

o poder dessa posição de nomear não resiste a uma simples pergunta: quem é 

afinal esse nós? 

Se, conforme expectamos, Dêuxis já erra as tintas da verossimilhança dessa 

imagem, resta já também inevidente o referente desse pronome “nós”. Desenvolve-

lo-emos mais adiante porque queremos cá abrir breve espaço ao resgate de duas 

considerações teóricas. A primeira remonta à ideia do gap entre a imagem empírica 

pura (tomada neste âmbito como inacessível) e a imagem leitura. A interrogação 

parrasiana tem o objetivo de afastar uma da outra, buscando questionar evidências 

das mais às menos frágeis. Buscar o ponto em que, deslocando asnão coincidências 

do dizer, de Authier-Revuz, a imagem não coincida com ela mesma. 

Aqui temos a figura de Bartleby como o leitor ideal da imagem, o que resiste à 

imagem, recuando. Isso é muito diferente do leitor que se contrapõe à imagem, 

combatendo-a, brandindo sua suposta resistência com argumentos despidos de 

eficiência, como “esses rapazes são atores, estão encenando, não são gays” (algo 

que lembra a confusão entre o mandato simbólico e o mandatário, conforme nos 

advertira Lacan). A encenação de toda imagem (mesmo a “verdadeira”) não passa 

pela ausência da verdade factual. O apelo ao empírico são, como pretendemos ter 
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desenvolvido nas considerações teóricas, voltas a esmo no labirinto do fascismo da 

imagem. 

Bartleby não adentraria o jogo proposto pela imagem, fazendo perguntas em 

seu interior, seja questionando personagens (são gays?), seja perguntando-se pelo 

cenário (é de fato uma escola?). O personagem de Melville, no máximo de sua ação 

possível, diria: “eu preferiria não”. Recusaria o dar a ver da imagem, sem rebatê-lo. 

Recuaria diante dela. Como desenvolve o pensador esloveno ao urgir que, ao 

contrário do imperativo hodierno, devemos parar de agir para poder pensar, Bartleby 

daria o passo atrás, que faria, na alegoria žižekiana, o motor da ideologia girar no 

vazio. 

O ponto precisamente aqui é que, ao contrário de rebater já de antemão a 

imagem no que propõe ou no que intenciona, o recuo apela ao vazio da imagem. 

Com o passo atrás, Bartleby cogita, embora não possa ver, a imagem como forma 

pura, anterior ao sentido, e então se criam as condições de produção de um olhar 

outro para a fantasia da imagem, o jogo de (in)visibilidades que a imagem propõe. A 

diferença entre rebater de antemão e dar o recuo necessário é que o rebate parte da 

(e dificilmente a ultrapassa) hipótese de sentido prevista pelo analista.  

Assim sendo, o recuo parte da consideração de que mesmo essa hipótese 

não faz sentido e que a imagem não resiste afinal ao sujeito histórico que em nós se 

realiza e que a produz e ao sujeito do Desejo que a perturba. Desenvolveremos 

esse ponto mais adiante, quando tratarmos da compreensão da imagem e de 

estratégias de leitura que diminuam os enviesamentos interpretativos. 

A segunda consideração teórica a ser resgatada é a do arquivamento. Uma 

primeira medida dessa operação seria descrever um efeito de série, perscrutando 

outras imagens que nos permitam situá-la em uma espécie de genealogia visual, 

como fala Courtine. Entre as duas imagens, resta explícita a reiteração de elementos 

visuais (cenários, dizeres, personagens) que configuram uma relação de 

intertextualidade. 

O efeito de série é importante, no caso em tela, não apenas porque nos 

permite cotejar onde a repetição exita e onde ela falha, apontando, em um e em 

outro casos, para sentidos produzidos. O efeito serial funciona como noção analítica 

a partir da qual se produzem interpretações que a análise de uma imagem 

separadamente não nos poderia dar. Embora possamos perceber sentidos em uma 

e em outra de per se, é a partir da justaposição de ambas que outros sentidos se 
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tornam visíveis, conforme pretendemos desenvolver mais adiante. O efeito serial, em 

nosso caso, permite uma outra configuração do nosso dispositivo analítico, do que 

resulta um outro jogo de (in)visibilidades em uma e em outra imagens, em certa 

medida inacessível quando tomadas separadamente.  

 Estamos defendendo que o arquivamento exige ainda uma outra medida, que 

denominamos aqui como configurar um efeito de rede. Anelamos haver 

suficientemente desenvolvido neste trabalho que, malgrado seja moeda corrente nos 

estudos da AD a consideração de uma FD como rede de dizeres, entendemos essa 

rede não como um dentro e um fora de dizeres/enunciados. Entendemos que as 

formações discursivas são diferentes arranjos que disciplinam, cada uma a sua 

maneira, a visibilidade/circulação de uns dizeres e não outros.  

Assim, os dizeres que não circulam naquele espaço (o que não pode ou deve 

ser dito) não são a rigor exteriores, uma vez que restam ali como resto espectral da 

objetividade material contraditória do sentido. Uma formação discursiva é, nesse 

concerto de proposições, um dispositivo de interpretação que produz a visibilidade 

de dados pré-construídos, a possibilidade de dadas relações, as fissuras para 

movimentos interiores de contraidentificação ou mesmo desidentificação. 

Não cremos que vamos além de pôr em outras palavras uma velha questão e 

um cristalizado consenso. E pensamos que a materialidade visual se presta à 

exemplificação. Partindo da concepção recém defendida, não consideramos que, na 

imagem em tela, dois sujeitos históricos diferentes (um homofóbico e um respeitoso 

aos homossexuais) produziriam duas imagens leitura diferentes à guisa de sentidos 

diferentes (excludentes entre si) em uma e outra. Consideramos que as formações 

discursivas produzem imagens leitura diferentes por produzirem evidências de 

sentido que significam em oposição ao plano de fundo da objetividade material 

contraditória. 

Isso posto, não bastaria dizer que a proximidade do corpo dos rapazes 

funciona semanticamente como ofensiva a um sujeito e expressão afetiva possível a 

outro. É preciso considerar que a ofensividade do contato corporal entre um gay e 

um hétero a um sujeito histórico funciona significativamente porque residem como 

espectro nesse discurso outras possibilidades de significação, dentre as quais o 

erotismo (permitido). Mais que a bem-vinda ressonância do conceito saussuriano de 

valor, o que isso põe em tela acena possibilidades sobre as quais nos pretendemos 

debruçar mais adiante. 
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Paralelamente a esse ponto, há um segundo aspecto a nos convencer quanto 

a importância de deslocar da imagem para o olhar o sentido de todo elemento visual. 

É a formação discursiva, o olhar ideológico lançado à imagem, que sopra o vento 

anímico dos sentidos sobre a forma semiológica vazia. Consideremos, para efeito de 

exposição, que o primeiro rapaz (da esquerda para a direita) esteja em uma postura 

recatada e que esse recato seja matéria de consenso entre o sujeito homofóbico e o 

respeito. Enquanto o primeiro sujeito (que amiúde associa o homossexualismo a 

promiscuidade) leria o recato como uma “farsa”, da qual o enunciado visual do 

sorriso ser-lhe-ia evidência, o segundo sujeito talvez leria o recato (e o sorriso agora 

“nervoso”) como um desconforto que muitas pessoas experimentam quando são 

fotografadas.  

O olhar, ideológico, não apenas produz a imagem leitura com os sentidos 

sempre já-dados alçados à condição de evidências na materialidade visual (na 

interpretação necessária de uma lascívia ofensiva ou constrangimento possível), 

mas enviesa essa mesma leitura no próprio interior desse discurso em virtude de 

simular como verdade factual (estar fingindo ou estar nervoso) uma interpretação 

contingente (a percepção.da postura e da boca do rapaz).  

No que tange ainda ao arquivamento, o caminho que tomamos aqui parece 

apontar a uma conclusão precisa: o funcionamento da fórmula X é Y (“Ele é gay/Ela 

é lésbica”) já indicia uma dada configuração de rede que depõe contra admitidas 

boas intenções da campanha. Não que o excerto em si se alie a dizeres 

homofóbicos, ultraconservadores etc., mas, posto em funcionamento em uma 

campanha de problematização à violência sofrida por homossexuais que lhes 

interdita a voz, não deixa de apontar para práticas sociais, estratégias de exercício 

do poder, em nada estranhas ao domínio ideológico superficialmente combatido.  

Tornando à SD1, para analisar o excerto “estamos bem com isso”, pensamos 

poder lembrar o célebre desenvolvimento de Ducrot acerca do enunciado negativo. 

Resumidamente para o fim proposto aqui, ater-nos-emos a lembrar que, em um 

enunciado como “Ele não é inteligente”, haveria dois do que o pensador francês 

chamava enunciadores: o enunciador 1, que afirma “Ele é inteligente”; e o 2 que 

afirma o que está dito ipsis litteris, com o qual se identificaria o locutor do enunciado. 

A conclusão que se nos apresenta desse breve percurso é a de que só se nega o 

que é afirmado ou afirmável. 
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Conforme desenvolvemos em Quevedo (2012), sem qualquer pretensão de 

originalidade, pensamos que haja um funcionamento homólogo nos enunciados 

afirmativos: o ato de enunciar “Ele é inteligente” só produz sentido por oposição ao 

enunciado exatamente inverso. É preciso que haja um enunciado anterior – quer na 

condição de efetivamente realizado (na forma de uma afirmação, de uma 

interrogação etc.), quer na condição de meramente realizável (na forma de uma 

pressuposição, de uma subsunção, de um axioma etc.) – cujo teor propositivo seja 

formulado parafrasticamente a “Ele não é inteligente”. É essa condição de partida 

para a tomada da palavra. 

Creditada alguma plausibilidade a esse desenvolvimento teórico-analítico, 

podemos lançar em outros termos a análise de “estamos bem com isso”. Só se o 

enuncia se, factual ou hipoteticamente, não estamos, verdadeiramente, bem com 

isso; se, alhures ou mesmo cá, esse não estar bem reverbera em práticas de 

exclusão velada ou declarada.  Assim, pressupondo a enunciabilidade do seu 

contrário, o excerto funciona por remeter às condições de produção da peça textual 

e da campanha portuguesa: o contínuo ataque aos direitos de uma minoria de ser 

respeitada. Obviamente, não fosse o comportamento homofóbico um problema 

existente e sério, tal campanha, tal peça e tal excerto não teriam razão de existir. 

Alcemos a uma maior extensão tais observações. O próprio fato de ser uma 

campanha específica (e não contra o preconceito de forma geral) é uma pista do 

quão se possa estar (o governo ou os movimentos ligados à causa) preocupado com 

a especificidade do tema, o que decerto não invalida o, a nosso ver, acerto da crítica 

de Žižek às arenas particulares da luta ideológica. Ademais e em concerto, o 

adjetivo restritivo “homofóbico” 140  na SD2 parece funcionar como pista da 

gravidade do problema: a necessidade de categorizar esse tipo de bullying – ou 

melhor: de categorizar homofobia como bullying – produz um efeito de memória tão 

preciso quanto cruel: a ojeriza ao homossexual como um mero rito informal escolar, 

uma mera brincadeira entre alunos ou, como se sói dizer, coisa de adolescentes.  

Nesse sentido, o adjetivo restritivo funcionaria à guisa de um aposto 

explicativo se hipotetizássemos uma inversão sintagmática: “a homofobia escolar, 

bullying, [...]”. O efeito sinonímico que advém somente após tal inversão parece-nos 

rastro de uma produção da memória discursiva que sustenta ideologicamente a 

                                                           
140

Devemos o desenvolvimento que segue à arguta observação de Jael Sigales Gonçalves. 
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prática social de exclusão, naturalizando-a no contexto de um aparelho de Estado 

(AIE), o escolar, que, por excelência, disciplina as representações sociais. É no 

apagamento da prática como violência e no apagamento dos seus atores como 

vitimizador e vítima (apagamento que, em outro nível, ainda se faz notar na 

campanha) que justamente se autoriza/legitima seu funcionamento. 

Atinente ao desenvolvimento da compreensão sócio-histórica dos sujeitos (e 

ao desenvolvimento de outras tecnologias sociais), podemos relacionar o surgimento 

do termo bullying, para dar conta das práticas de exclusão, assédio e agressão entre 

indivíduos de mesma posição hierárquica.  Não acidentalmente, isso nos lembra a 

observação de Žižek quanto aos duros códigos informais de ética entre os militares 

ou entre estudantes internos. São esses códigos, obscenamente duros por vezes, 

que permitem inclusive o relaxamento do exercício do poder central, vertical, 

explícito e institucional, uma vez que o verdadeiro esteio do poder se encontra fora 

da cena.  

Ora, uma sociedade, representada aqui pelo aparelho escolar, pode dar-se ao 

luxo de uma aparente liberdade de assunções identitárias, manifestamente em seus 

discursos institucionais ou midiáticos, enquanto os movimentos mais explícitos e 

cruéis de interpelação ideológica se dão nos bastidores. Nesse sentido, ousamos 

afirmar que historicamente o que hoje se compreende por bullying sempre-já foi uma 

estratégia de poder para determinar os indivíduos, interpelados em sujeitos, a vir 

livremente ocupar seus lugares sociais.  

Sejamos mais precisos aqui. Não queremos aqui endossar a crítica, a nosso 

ver pueril, ao uso do termo quando o front de combate é a prática. A arena do termo 

lexical é uma prática de resistência quando integra o bastidor à cena via o Simbólico. 

Sendo assim, o gesto de nomeação da prática não apenas provoca a visibilização 

da questão, senão também a problematiza melhor, ao fazer retroagir uma memória 

discursiva que dê conta das condições de produção dessa violência e das 

especificidades da luta contra ela. Assim como não se combate eficazmente os 

assassinatos de mulheres jogando-os na vala dos homicídios (como quer fazer crer 

voz corrente nas redes sociais), o tipo de violência -- seja física, seja simbólica – de 

que os homossexuais são vítimas exige atenção particular.  

No entanto, malgrado o bom propósito da campanha (admitamo-lo), em 

“estamos bem com isso”, mais uma vez percebemos essa posição heterossexual 

dando as cartas do sentido. Isso porque, na forma como foi modulado ao leitor ou 
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encenado/administrado na imagem, o discurso da conscientização anti-homofóbica 

materializado na formulação apaga, silencia sentidos que circulam no exterior, 

advindos de outro discurso. Justamente o discurso desse sujeito do qual ali se fala. 

A interdição à sua voz interdita, silencia outros sentidos possíveis, como, por 

exemplo, o respeito à orientação sexual ser um direito dos gays e um dever de 

cidadania do heterossexual. O problema social do bullying homofóbico é aqui 

reduzido ao âmbito atitudinal do indivíduo e é supostamente resolvível pela provisão 

de uma espécie de “guia de convivência” (ou “incentivo à tolerância”) alicerçado na 

injunção de um “estar bem”. 

 Tal administração de sentidos não apenas enviesa a dimensão histórica do 

problema, senão igualmente oblitera três questões importantes: esse nós estar bem 

com ele/ela é condição sine qua non para o respeito que se lhe deve? Ou, em outras 

palavras, a repetição formal da mesma pergunta: o heterossexual precisa/deve estar 

bem com a homossexualidade do outro para respeitá-lo? A veia psicanalista de 

Žižek pulsa quando ele condena o tratamento multiculturalista da questão, seja pela 

legitimidade do desconforto íntimo com relação ao outro (o recalque desse 

desconforto redunda mais em prática discriminatória), seja por uma inversão 

tipicamente žižekiana: sentir-se obrigado a estar bem ou mesmo definir se se está 

bem ou não, em alguma medida, não julga o outro homossexual, submetido ao crivo 

de foro íntimo do heterossexual?  

Ao falar sobre o tratamento institucional, midiático ao outro imigrante na 

Europa, o pensador esloveno teoriza acerca dessa distância em relação ao outro 

(esse direito ao não querer saber como ele é quando não há o efetivo interesse 

nisso) como uma relação de respeito (ético, institucional), a despeito da hipócrita 

imposição de um entendimento de (ou pior: um encantamento com) uma outra 

cultura. Acaso, não temos na imagem em tela, a encenação de uma quebra de 

distância em relação a esse outro homossexual? É um ganho se a compararmos à 

distância que reduz o homossexual a uma anormalidade, mas de fato põe em 

termos justos (no sentido de pôr hetero e homossexual em forças iguais) a questão? 

Tornando à interdição da voz do próprio gay e rumando às outras duas 

questões a que aludimos acima, mais sentidos são invisibilizados ou silenciados 

naquilo que se vê ou diz, porque faz funcionarem pré-construídos que estão longe 

de qualquer consenso. Seria uma demanda do movimento homossexual, isto é, faz 

parte da rede de saberes evocada por seu discurso, que os outros estejam bem com 
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isso? Oras, é acaciano perceber (em manifestações como as Paradas Gays) que 

uma recorrente ferramenta de luta dos homossexuais é a ostensividade pela qual se 

busca desconstruir socialmente o comportamento sexual tido como natural ou 

legítimo e não a negociação de uma zona de conforto em que heterossexuais não se 

vejam agredidos e assim possam estar bem com isso. A campanha põe a questão a 

partir de uma visão que simula o consenso, dissimulando o confronto de 

representações. 

A terceira questão pinça a palavra. O que é, afinal, esse isso com o qual esse 

nós afirma estar bem? Poderíamos, no esteio do exercício de alterações contextuais 

– tal como prevê Orlandi (1999) –, seguir problematizando ad nauseam a 

transparência do sentido desse enunciado: que X seja Y importa (em que medida 

esse gesto designativo importa à mensagem publicitária)? O que é de fato “estar 

bem” (a partir de que medida alguém percebe que passou a estar ou não bem com 

algo)? etc. Algumas dessas perguntas retomaremos quando analisarmos as SDs 3 e 

4. 

Complementarmente, a segunda SD verbal “O bullying homofóbico não é 

aceitável na nossa escola” é um exemplo de que analisar um enunciado apenas pelo 

que ele diz explicitamente recobre (muito) pouco do seu sentido. Não analisando o 

funcionamento discursivo do “não” (que enunciador ducrotiano ali se faz presente ou 

a que discurso ou FD o “não” responde), o enunciado produz uma obviedade nos 

tempos politicamente corretos de hoje. No entanto, ele significa para bem além da 

sua linearidade. Ousemos uma interpretação. 

A SD2 produz, pelo uso do advérbio negativo em concerto com o 

funcionamento de outros recursos linguísticos, diferentes efeitos de sentido, não 

assumptíveis ou não assumidos pelo enunciador. Em concerto com o adjetivo 

restritivo, produz-se, nos desvãos de um efeito de intencionalidade e explicitude da 

peça textual, um efeito de admissão: aceitar-se-iam nos intramuros da escola 

práticas discriminatórias outras, outras modalidades de bullying. O risco dessa leitura 

advém do efeito de literalidade com que a empreendemos; afinal, dizer que 

determinado bullying não é aceitável não necessariamente implica que outros o 

seriam.  

Parece-nos, aqui, que o adjetivo restritivo materializa o erro ideológico já 

apontado por Žižek: o combate à discriminação nas arenas particulares de cada 

preconceito, desfocando a dessimetria de posições de poder. Ousemos uma 
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hipotética supressão de “homofóbico” e perceberemos o positivo efeito à mensagem. 

Ele é desnecessário ao dito (a SD1 já alertaria ao público do que se está a falar e o 

que deve ser combatido) e mais: revela uma particularização que menos atende aos 

problemas de relacionamento entre alunos (oriundos de disputas por sítios de poder 

no ambiente escolar) e mais se assemelha à prática de apagar incêndios, exigindo a 

cada nova forma de discriminação remédios pontuais (e, em boa medida, 

ineficientes, porque pontuais). 

Já no concerto dessa inaceitabilidade do bullying homofóbico com a locução 

adverbial “na nossa escola”, produz-se um efeito de exterioridade: implicitar-se-ia a 

crítica de que, em outras escolas, o bullying homofóbico seria aceitável. Ou ainda 

pior: que ele o seria em outros espaços (igreja, rua, comércio etc.). Em suma, uma 

campanha bem intencionada, mas que se perde em parte pelo maior dispêndio de 

esforços que exige, particularizando lutas e espaços em que tais lutas se dão.  

Essa forma de disciplinar a questão não é aleatória, ainda que à revelia dos 

sujeitos em que ela se realiza. Admitamos que a posição que ali anuncia adote a 

prática de apagar incêndios (responder a um problema específico de forma pontual e 

descontextualizada) em detrimento a pensar de fato a questão, jogando-a à arena 

comum de um plano superior. O que segue dessa consideração de partida dialoga 

com a crítica žižekiana aos multiculturalistas, mas encontra a Análise de Discurso 

em um ponto que nos é muito caro. 

Para além ou aquém de uma maldade premeditada ou de uma miopia 

incapacitante, o enviesamento ideológico, inerente a todo e qualquer discurso, 

sobrepõe sua visada totalizante (retroalimentada pelas evidências que produz) a um 

concerto constitutivamente precário de saberes. Descartando-se a eventual mentira 

ou verdade factual, o enviesamento ideológico reside, no caso em tela, na 

impossibilidade ou desinteresse de problematizar a violência a partir de um 

arquivamento que a situe em um efeito de série (a violência sofrida pelos gays 

ocorre também em outros espaços que não o escolar) e que configure um efeito de 

rede (a violência sofrida pelos gays, embora tenha especificidades, comunga 

condições de produção com a violência sofrida por outros grupos alijados dos sítios 

de poder na sociedade). 

Essa possibilidade de arquivamento é censurada no espaço discursivo da 

posição que ali enuncia, pois as decorrências de sentido apontariam para 

compromissos com os quais restaria impossível arcar. Todavia, a impossibilidade de 
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arcar com as consequências de uma outra tomada de posição melhor se nos tornam 

visíveis quando não nos furtamos ao que Pêcheux chamara de antecipação. E isso 

merece a devida ênfase. 

Referimo-nos aqui não à antecipação de uma posição leitor constitutiva da 

tomada da palavra ou dar a ver da imagem. À guisa de exemplificação, parece-nos 

patente a posição editor da campanha, a partir de um lugar heterossexual, antecipar 

um público-alvo também heterossexual, encetando um diálogo entre iguais. Essa 

antecipação decorre das formações imaginárias sobre cujas bases se assenta o 

dizer. Referimo-nos aqui à antecipação como categoria analítica que funciona em 

um mesmo compasso com a interrogação e o arquivamento. 

Nesse ínterim, a antecipação é um ensaio de alteridade. Um esforço, ainda 

que condenado ao malogro, de imaginar-se como realização de um outro sujeito 

histórico e antecipar como esse outro sujeito leria um enunciado e que outro 

enunciado poria em seu lugar, assim como de que forma leria a imagem em tela e 

que alterações nela faria para atender ao seu dizível/visível.  

Os conceitos estabilizados de Análise de Discurso estão aqui flagrantes. Há 

um concerto – bastante previsível, admitimos – entre a antecipação pêcheuxtiana e 

as alterações contextuais tão bem desenvolvidas por Orlandi. Firmada a lupa às 

mãos, não restará incólume também a observação de que a antecipação como esse 

“ensaio de alteridade” parece depor contra o primado prático trazido por Pêcheux, de 

que a cada um é defeso pensar a partir do lugar de outrem. Afirmamos que é uma 

contradição aparente ao alerta pêcheuxtiano. Defendamo-nos. 

A palavra “ensaio” parece-nos o primeiro ponto a dizer das limitações e 

condições de produção desse gesto. Ensaiar ler/ver o texto verbal ou visual como 

outro sujeito histórico (como um conservador, como uma feminista, como um crente 

de dada religião, etc.) não significa assumir ler/ver como ele o faria, mas meramente 

projetá-lo. Cremos que tal cuidado inicial estava já nas primeiras aproximações de 

Pêcheux, a considerar as notações com que o pensador matematizava a questão.  

Em Ia[Ib(a)], não temos um sujeito A que sabe como o sujeito B o vê. Temos 

um sujeito A que produz uma imagem (mental) da forma como o sujeito B produz a 

imagem (mental) dele, A. Aqui, a mudança é muito menos sutil do que pareceria a 

uma primeira vista. Trata-se de projeções, imaginários postos em funcionamento; em 

parte explícitos, em parte esconsos aos próprios sujeitos. Permita quem lê o breve 

uso da primeira pessoa no próximo parágrafo.  
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Em Ia(a), a imagem que tenho de mim mesmo é uma projeção que, em parte, 

desconheço profundamente (no sentido de atravessamentos do Desejo que 

distorcem minha autopercepção) e que, n‟outra parte, reconheço: tenho tais e tais 

características físicas, tais e tais características psicológicas, respondo da forma x à 

situação y etc. E, mesmo neste segundo lote (o de projeções conhecidas, 

assumidas), há espaço para a deriva, para outros sentidos. Posso pensar ter uma 

característica que nenhuma das pessoas que me conhecem me atribuiria. 

Parece-nos encontrarem tais projeções os conceitos também pêcheuxtianos 

de ilusão subjetiva, [Ia(a)], e referencial, [Ia(b)] e [Ia(r)]. Convém notarmos o caráter 

fantasístico que Pêcheux já dava a essas construções. Não há acesso possível ao 

sentido que atribui um interlocutor a nós mesmos ou a um objeto de referência 

senão por uma projeção. 

A ambiguidade do termo imagem, quando utilizado isoladamente, parece-nos 

bem-vinda aqui. Quando estamos diante de uma imagem empírica, a imagem que 

produzimos a partir da nossa filiação ideológica (imagem atravessada por um sujeito 

desejante), em sobreposição a essa imagem empírica como uma película, é a 

materialidade visual dessa imagem “mental” do que está diante dos nossos olhos; a 

materialidade visual de um imaginário de representações. Senão a imagem 

empírica, não há como decalcar a imagem do imaginário a partir do qual a olhamos. 

Por essa razão, nosso conceito de imagem precisa demarcar limites em 

relação à imagem empírica (no caso, a foto do cartaz); esta não é nosso objeto de 

análise, a não ser como objeto de práticas, trocas sociais, como o fizemos em 

trabalho anterior no qual discutimos as diferentes imagens leitura produzidas a partir 

de uma única foto de uma agência internacional de notícias (ERNST;QUEVEDO, 

2013).  

Nesse arranjo do dispositivo, restaria contraditório entendermos possível 

arvorarmo-nos a ler como o leria o sujeito histórico que não se realiza em nós. Uma 

vez que a imagem é a projeção, em uma materialidade visual, de representações 

mobilizadas pela memória discursiva (incidindo pontualmente em um imaginário) em 

atendimento a determinadas condições de produção, a imagem é produzida pelo 

sujeito histórico. Um(a) analista apenas poderia arvorar-se a produzir uma dada 

imagem leitura (a partir de uma imagem empírica), estranha ao sujeito histórico que 

nele(a) se realiza, se completasse um movimento de desidentificação, vindo a 

identificar-se com outro lugar ideológico. 
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Oras, disso não resulta uma paralisia interpretativa. Embora não possamos 

ler/ver integralmente como outrem senão nos desidentificando à nossa posição 

inicial, podemos ensaiar esse movimento de fuga, essa identificação pontual à 

alteridade. Esse é o mecanismo de antecipação, a que já aludira Pêcheux. O risco 

está em, da torre de marfim da nossa posição de analistas, crer pensar do lugar de 

outrem. A chave de nossa interpretação talvez esteja em ensaiarmos a ocupação 

desse outro lugar como condição para poder ver melhor de onde estamos. 

Isso posto sobre a antecipação, retornemos à SD2. Mais interessante para 

percebermos o funcionamento discursivo dessa sequência é recorrermos, mais uma 

vez, às alterações contextuais (ORLANDI, 1999). Se, em vez da SD2 original, 

tivéssemos “esta escola combate o bullying homofóbico” ou mesmo “esta escola 

pune o bullying homofóbico”, teríamos uma declaração de ação mais incisiva por 

parte da escola (especialmente, na segunda alteração hipotética). À revelia do 

previsto ou mesmo do admitido, o silêncio quanto à punição a esse ambíguo “não 

estar bem” ou “não aceitar” produz -- no gradiente de respostas possíveis, de um 

muxoxo do diretor à denúncia policial ou expulsão – o espaço da omissão.  

Nesse ponto, tornamos à questão do rígido código de ética aludido por Žižek. 

A despeito de qualquer institucionalização, padronização do combate à homofobia 

no ambiente escolar, cada escola administrará as relações de poder entre seus 

atores quanto ao tema, produzindo a visibilidade de uma nova normativa (e os 

conflitos incontornavelmente consequentes) ou a manutenção dos bastidores dos 

verdadeiros esteios de poder: a encenação de uma igualdade e relação respeitosa 

nos regulamentos, nos materiais de divulgação, nos discursos, em contraponto a 

episódios de violência simbólica e física impunes.   

De outra parte, o termo utilizado merece-nos maior atenção. Reduzir a reação 

da comunidade escolar a considerar ou não o bullying “aceitável” convoca uma 

constelação de saberes bastante menos belicosa (afinal, tudo seria uma questão de 

“saber conviver”) do que a aludida por termos como “combate”/“luta” ou mesmo 

termos indicadores de repressão como “punir”.  

Ao mesmo tempo em que gere sentidos que não os presentes em uma 

memória discursiva que evoque a luta dos homossexuais, o termo “aceitável” implica 

uma decisão no âmbito individual que fere o exercício político da cidadania. Afinal, 

não é matéria de exame de aceitabilidade o direito de outrem (no caso, a ser 

respeitado). Em concerto com as estratégias visuais a que nos debruçaremos mais 
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adiante, essa estratégia verbal (escolha lexical) não mobiliza a memória discursiva 

que politizaria o enquadramento da questão. Ao contrário, “aceitável” distensiona o 

debate, superficialmente desfazendo o conflito e sub-repticiamente delegando ainda 

mais poder à posição heterossexual, ora ungida a continuar seu exercício de poder 

sob a efígie de uma concessão bem-intencionada. 

Se estendêssemos o desenvolvimento desse raciocínio e estendêssemos o 

exercício de alteração contextual à SD1 e a cotejássemos com um hipotético “El[x] é 

[y] e merece respeito”, poderíamos encontrar algo interessante. Nessa alteração, à 

semelhança da anterior, igualmente teríamos como resultado o foco no sujeito 

histórico (sendo analisado a partir de sua inscrição ideológica e funcionando 

politicamente como prática de resistência) e não mais no âmbito individual, muito 

menos a partir de uma injunção edulcorada de inserção.  

A partir das consequências dessa alteração, parece-nos justo ser mais 

preciso. O gesto designativo presente na fórmula “X é Y”, por si só, não garante à 

análise estarmos diante de uma posição descomprometida com o sujeito 

homossexual e sua luta. É o seu concerto com o restante da SD que produz esse 

efeito de sentido, uma vez que a alteração hipotetizada no parágrafo anterior, 

embora mantivesse parcialmente a relação de poder (o gesto de designar a outrem) 

fez jus à luta empreendida por esse outrem, reconhecendo-lhe o status cidadão. 

Em contrapartida, na SD1 original, mobiliza-se um saber ou se produz uma 

evidência de integração do homossexual, a partir de um exercício dessimétrico e 

dessimetrizador de algo encenado como uma conscientização. Antes mesmo de 

chegarmos à imagem, o estatuto farsesco dessa construção apresenta-se-nos na 

forma como propõe resolver conflitos entre grupos, sem equalizar as relações de 

poder entre eles e sem ao menos abdicar de qualquer fronteira.  

Tal demarcação não apenas se materializa na oposição linear entre um “eles” 

e um “nós”, senão também na forma como uma determinada posição ocupa esse 

lugar enunciativo do “nós”. De fato, a posição-sujeito assumida apresentar-se como 

um“nós” produz um efeito de identidade de coletivo – por vezes encenando a 

representação da voz da escola –, que, no entanto, não se desloca de sua posição 

heterossexual. Esse sujeito gramatical suprimido duas vezes da linearidade (“[nós 

dizemos que] Ele é gay” e “[nós] estamos bem com isso”) e denunciado pela 

ausência da vírgula e pela desinência verbal alegoriza um sujeito que diz sem dizer, 
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denunciado por relações de poder (mais precisamente, também o poder decidir, o 

poder nomear, o poder dizer). 

Nesse arranjo discursivo da SD com o todo do qual ela é parte, o discurso da 

conscientização diz respeito a uma posição-sujeito representada por “nós” (o “nós” 

dos heterossexuais tolerantes), enquanto o obliterado discurso de identidade ou de 

luta do homossexual alude a “ele”, o gay, e é convenientemente silenciado. Se o 

concerto do “nós” com o “nossa [escola]” produz a ilusão referencial de um espaço 

comum – um espaço “nosso” onde todos “nós” estejamos harmonizados –, os 

esteios do poder continuam intocados, uma vez que se parametrizam os atores e os 

espaços, estabelecendo o que poderíamos situar jocosamente como um 

deslocamento do aforismo lacaniano de “aquilo que em nós é mais do que nós 

mesmos”: na nossa escola, nós todos estamos bem com aqueles que, embora 

partes de nós, são menos do que nós mesmos.  

Na formulação visual dos e das jovens em SD4, poderemos avançar sobre a 

discussão de quem seria esse “nós”, no entanto cabe já um conciso apontamento. 

Para além da oposição entre um “nós” e um “eles” – simulada ou dissimulada 

ideologicamente conforme o processo que submetamos a lume –, temos ainda uma 

oposição de número, a também metaforizar a dessimetria das relações de poder. A 

oposição do grupo ao indivíduo, em detrimento à oposição entre grupos (exempli 

gratia, “nós” versus “eles”), mobiliza a memória discursiva de uma exclusão, de uma 

minoria, dialogando com uma ideia de anormalidade do homossexual. 

Malgrado já há décadas a OMS não considerar a homossexualidade um 

transtorno mental e malgrado alguns avanços (em meio a retrocessos, no caso 

brasileiro) em discursos do campo jornalístico ou legal, enunciados que produzem o 

sujeito homossexual como uma anormalidade mental, psíquica, comportamental ou 

moral ainda se fazem presentes hodiernamente. A materialidade dessa 

singularidade do indivíduo categorizado como homossexual na imagem (Ele/Ela, 

uma pessoa de um grupo, o único) configura certo efeito de rede com discursos que 

legitimam a exclusão do homossexual pelo seu estatuto desviante, fora da norma. 

Conforme pretendemos demonstrar em relação à materialidade visual, na 

peça publicitária, continua sendo a partir da posição heterossexual que se enuncia. 

Para tanto, comecemos com SD3, que respeita à representação visual de um 

ambiente escolar. Encontramos, entre as duas peças, a reiteração de determinados 
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elementos, estabelecendo uma repetição que, conforme lemos a tipologia de Orlandi 

(1999), é tanto mnemónica quanto formal.  

Na repetição mnemônica – isto é, a repetição idêntica de elementos –, temos 

a presença da mesa sobre a qual os participantes (com exceção de um) estão 

sentados, uma ou duas cadeiras (podemos divisar-lhes os pés pretos em 

contraposição aos brancos da mesa) e o quadro limpo ao fundo. Ali temos, 

aparentemente ao menos, os mesmos cadeiras, mesa e quadro.  

Repete-se a SD2 na exata posição, enquanto SD1 é repetida verbalmente 

como duas apresentações relativamente próximas da fórmula “X e Y e estamos bem 

com isso”. Embora SD1 esteja disposta em uma faixa diagonal de fundo azul claro, é 

notória a diferença da sua posição sobre a foto. Aspecto cujo efeito de sentido nos 

será caro durante a análise de SD4, uma vez que disciplina o olhar. A repetição 

mnemônica entre as duas imagens empíricas já indicia um efeito serial que, parece-

nos, a repetição formal haverá de corroborar. 

Isso porque, na repetição formal – ou seja, quando se repetem saberes ou 

representações, mas com variações na formulação –, podemos considerar o número 

e a posição dos jovens. Embora os rapazes estejam do lado direito do quadro e as 

moças estejam do lado esquerdo, repetem-se a tríade de jovens e a composição 

desse pequeno grupo: um(a) homossexual (Ele/Ela) e dois(duas) amigos(as). 

Repete-se igualmente a pose à foto (não é uma fotografia tirada de um momento 

apresentado sob efeito de espontaneidade – durante alguma atividade, e.g.). 

Repete-se -- com algumas variações, das quais tiraremos consequências 

analíticas mais adiante – a proximidade entre os jovens e a posição sobre a (em um 

caso, junto à) mesa. Repetem-se também os pertences dos jovens (materiais 

escolares, bolsa), seja sobre a mesa, seja ao colo. Repete-se o vestuário “jovem”, 

informal, em ambas as peças textuais, ainda que não mnemonicamente por uma 

atenção à relação de gênero: roupas masculinas jovens informais (e.g. bermuda, 

camiseta) a eles; roupas femininas jovens informais (e.g. vestido, calça legging) a 

elas. Embora retrate, em cada peça, um(a) homossexual, há uma nítida 

preocupação em representá-lxs cisgenericamente. 

Sem apelarmos longamente ao valor saussuriano e sem apontarmos qualquer 

algo de estranho à Análise de Discurso, o vestuário eleito para as peças significa por 

oposição a um hipotético vestuário formal (terno/saia e gravata). Não nos parece 

necessário desenvolver a questão mais que meramente apontar a antecipação da 
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posição editor quanto a como se veste ou como se vê representado o público-alvo, 

apostando em um efeito de identificação da mensagem à comunidade estudantil. 

Ainda que já nos estejamos a alongar quanto ao que pretendíamos 

desenvolver sobre a repetição (e seu consequente efeito serial), cabe ainda uma 

incipiente consideração. Cá cremos poder já estabelecer uma primeira relação da 

interdição da voz homossexual nas SDs verbais à interdição dessa voz na secção 

visual. Ao administrar a apresentação cisgênera do homossexual, o sujeito histórico 

realizado na posição editor bem poderia pretextar uma verdade factual: a de que 

muitos homossexuais vestem-se de acordo com o sexo biológico.  

No entanto, pelo que desenvolvêramos anteriormente, bem sabemos que a 

modulação do discurso ali materializado senão superficialmente respeita aos 

saberes do movimento de direitos homossexuais. A manifestação a partir de uma 

posição heterossexual já no verbal e a aposta no efeito amistoso ao público leitor 

heterossexual nitidamente (com o perdão da palavra) manifestam a eleição de um 

vestuário que não tire o leitor da sua zona de conforto e que não problematize as 

construções sociais em torno de como nos vestimos. 

Tornemos à SD3. É flagrante que os cenários estão, nas duas peças, em 

relação fortemente parafrástica (com um certo efeito de sentido minimalista – 

reduzindo-se praticamente à mesa do professor e ao quadro – e um certo efeito de 

sentido higienizado, visto que não há escrita no quadro nem sujeira no chão. 

Atentemos a esse detalhe de assepsia, que nos será fulcral quando estivermos às 

raias das considerações finais dessa análise. Já entre os atores, percebemos uma 

relação menos parafrástica (e muito menos simétrica), consoante analisaremos na 

SD4.  

Ainda na SD3, há um outro importante elemento a considerar. Contrariamente 

ao efeito totalizante do “nós” proposto em SD1, o que temos é sua simulação na SD 

visual: a materialização da primeira pessoa do plural em apenas dois indivíduos 

(amigos do homossexual) que são representados de “bem com isso”. Retoma-se 

aqui o efeito minimalista da cena, suprarreferido, desta feita por uma repetição 

formal. Para desenvolver analiticamente, partamos do trabalho de Ernst-Pereira 

(2009) e observemos o que a autora expõe sobre uma pista analítica à qual o 

analista deve estar atento.  

a) a falta – estratégia discursiva que consiste: 1) na omissão de palavras, 

expressões e/ou orações, consentida inclusive pela gramática, que podem (ou não) 
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ser resgatadas pelo sujeito-interlocutor; 2) na omissão de elementos interdiscursivos 

que são esperados, mas não ocorrem e podem (ou não) ser percebidos pelo sujeito-

interlocutor. No primeiro caso, ela se constitui num lugar em que são criadas zonas 

de obscuridade e incompletude na cadeia significante com fins ideológicos 

determinados; no segundo, cria um vazio que visa, na maioria das vezes, encobrir 

pressupostos ideológicos ameaçadores. (p.3) 

No caso que analisamos há uma falta que reside no nível da formulação, 

estruturando esse dar a ver da cena: a falta dos outros colegas, a falta dos 

professores, a falta dos outros agentes da instituição escolar. A falta desses outros – 

que funciona por reduzir, na peça textual, os que estão bem a apenas dois – acaba 

por materializar justamente o que a campanha visa a debater: o isolamento ao 

homossexual, em suas mais diferentes formas.  

Enquanto a formulação verbal é sustentada por um discurso em que 

pontificam saberes como “integração”, “conscientização” e “tolerância”, na 

formulação visual a falta permite-nos aceder a um processo discursivo radicalmente 

contraditório. Cremos irromper aqui, à revelia do sujeito, um pré-construído, esse 

“impensado do pensamento” (PÊCHEUX, 1995): o gay pode ser apoiado por 

“alguns” poucos, mas em uma perspectiva mais ampla ainda é excluído. O “nós” da 

formulação verbal, que cria um efeito de comunidade escolar, é, na visual, um grupo 

restrito. São muito poucos os que estão “bem com isso”. A materialidade dessa falta 

(a falta de mais agentes propostos pelo “nós”) está inscrita na impossibilidade da 

gestão completa dos sentidos e do gesto de leitura.  

Ora, se recuperarmos, na condição de uma proposição interpretativa 

coerente, a discussão anterior acerca da oposição “nós” versus “ele/ela” com esteio 

da mobilização de uma memória discursiva de isolamento do homossexual (por ser 

minoria numérica, por ser minoria social, por ser desviante do padrão), temos aqui 

tanto uma recidiva quanto um aprimoramento perverso dessa construção. O 

homossexual não só é um indivíduo contraposto a um grupo (um grupo que é “nós”, 

o que aguça o sentido), mas também é um em oposição a dois. Mesmo nesse 

subgrupo, do qual ele efetivamente participa, ele é minoria.  

O homossexual seria, pois, nesse diagrama proposto na imagem em tela, a 

minoria numérica no interior de um grupo que o acolhe afetivamente e que, por sua 

vez, é também significativamente, infinitamente menor em relação à comunidade 

escolar. A generosidade da boa intenção da campanha não é apenas desatenta à 
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verdade factual de que um décimo da população é homossexual, segundo a ONU (o 

homossexual não é um entre dois amigos contando com boa vontade alheia em uma 

savana de centenas ou milhar de heterossexuais). Tal generosidade é o contraponto 

insuficiente ao exercício da cidadania, pois opaciza uma outra possibilidade de 

dizer/dar a ver politicamente mais consequente (malgrado ainda tenha empáfia): 

“Eles/Elas são Y”.  

Dessarte, a SD3 significa como um elemento de contextualização em vários 

níveis, enunciando muito mais do a que pensamos visar o projeto enunciativo. Isso 

porque, se contextualiza a cena de uma escola (evocando uma dada memória 

discursiva), contextualiza igualmente o fora da cena – o recorrente isolamento, que 

retorna à cena na materialidade de um silêncio, de uma falta. É na falta desses 

outros atores que afinal estariam “bem com isso”, que se percebe a lacuna de dizer 

da posição-sujeito e assim se remete ao interdiscurso, no qual representações como 

exclusão, escárnio e abuso não podem mais ser silenciadas. 

O efeito minimalista do cenário e a assepsia do ambiente escolar, a que já 

nos referimos e que mais adiante ainda desenvolveremos, alegoriza esse fora de 

cena. Alegoriza o que não pode, precisa ou convém ser dito/mostrado para que o 

que foi dito/mostrado não seja já na superfície confrontado com sua contradição. Em 

cada falta de elemento, personagem ou característica de um ambiente escolar que 

esperaríamos nesta imagem, materializa-se como rastro uma escola de fato, que 

minimamente reconheçamos. Reverberam os bastidores dessa escola real, os 

espaços onde, longe dos olhos normativos, as verdadeiras relações de poder dizem 

“presente”. Reverberam as práticas de todos aqueles que no máximo fingem estar 

bem com isso; seja o isso o gay, o pobre, o feio, o gordo etc.  

Nessa reverberação de tudo o que não cabe e precisa ser editado para que 

se digam intenções edulcoradas, faz-se ouvir a limitação inerente à proposta de 

tolerância, aceitação, enfim uma boa convivência. Como talvez o dissesse Žižek, é 

uma solução se quisermos meramente contornar o problema da dessimetria de 

poder entre as posições (nada aleatoriamente, sempre a solução a ser apresentada 

pela posição dominante).  

Como talvez ousássemos afirmar a partir de Indursky, o papel da Análise de 

Discurso é, desconstruindo-triturando como os discursos, os sentidos nos são 

administrados, desconstruir a questão da forma (“forma” por “modo” e “forma” na 

acepção denotativa) como ela é posta (com sua resolvibilidade ou irresolvibilidade 
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sempre-já prevista), desconstruir o dar a ver da imagem que aclara os contornos 

enquanto opaciza as questões de fundo. Tomar a imagem como cortina parrasiana, 

cuja mensagem (em um sentido lacaniano) é velada esteganograficamente. 

Como ponto final dessa aparente tergiversação, cabe considerar que essa 

interrogação parrasiana à imagem implica considera-la em sua objetividade material 

contraditória, como uma incisão sócio-historicamente determinada em um 

imaginário. No caso em tela, à posição que enuncia basta dizer da escola menos, 

bem menos, do que a escola de fato é. Mais precisamente que basta; é o limite da 

sua possibilidade de dizer: dizer mais acarreta a infactibilidade, a insuficiência, o erro 

do que propõe. Para dizer, é preciso não dizer. Para dar a ver, é preciso não 

mostrar. No entanto, não dizer/não mostrar implica sempre a possibilidade de 

dizer/mostrar pela ausência sentida na enunciação do que era esperado que se 

dissesse/mostrasse, como muito bem explica Žižek (2010) e como poderíamos 

também exemplificar – por óbvio, sem a magnitude argumentativa do pensador 

esloveno – com os brancos na página dos jornais à época da ditadura. 

Nesse ponto, cremos, a solução parrasiana e o método da Análise de 

Discurso se encontram. A melhor forma de não dizer/não mostrar é dizer/mostrar de 

forma a administrar o que os olhos devem ler ou ver. No entanto, simplesmente 

duvidar do que lê ou vê não é suficiente para fugir a essa gestão (como 

pretendemos haver desenvolvido sobre o fascismo da imagem). É preciso como 

Bartleby recuar, para que o motor da ideologia e o jogo semiológico girem no vazio. 

É preciso considerar a imagem cortina para perceber que, se os sentidos estão 

velados, os sentidos que nos importam são o próprio véu (não o que supostamente 

estaria debaixo dele). 

Imerjamos agora na SD4. Como repetição mnemónica, temos o número de 

participantes da cena, assim como uma certa identidade de idade (todos são jovens) 

e de lugar social (todas se nos aparentam ser alunos) – esse ponto ser-nos-á de 

capital importância quando retomarmos a discussão do referente do demonstrativo 

isso, da SD1. Entretanto, no gesto de dar a ver os corpos dos rapazes e das moças, 

percebemos decisivas e fundamentais diferenças para o projeto do enunciador.  

Elegemos, para tanto, quatro enunciados visuais: (i) o da postura do corpo; (ii) 

o da proximidade física entre os participantes; (iii) o da intimidade do corpo; e (iv) o 

das mãos. Notoriamente, encontramos em (i) uma postura corporal mais tesa entre 

os rapazes e mais relaxada entre as moças – os troncos delas estão mais 
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arqueados para o lado. Em (ii), o abraço é mais aconchegante entre as moças – 

menos protocolar; mais amistoso. Entre os rapazes, é nítida a regulação do afeto no 

corpo. 

Em (iii), temos a intimidade do corpo masculino mais preservada: seja pela 

tarja, seja pela região da genitália esconsa atrás das mãos cruzadas, da mesa e do 

caderno. Já entre as moças, temos, além da tarja que não interdita a visibilidade do 

corpo feminino, a descontração da mão entre as pernas de calça legging, o jeans 

sem interdição ao olhar ou mesmo a intimidade sob a saia da moça à esquerda mais 

protegida por um jogo de luzes do que pela posição do caderno. Três regulações da 

visibilidade do corpo feminino que, em contraposição ao recato jovial da outra peça, 

formulam – nos pés a olhos vistos, na perna nua e torneada ou na medianidade dos 

decotes, as medidas do olhar masculino à mulher que adolesce nos bancos 

escolares. 

Em (iv), porém, temos talvez a melhor figurativização desse olhar regulado e 

regulador dos corpos. É na assimetria das mãos dos rapazes e das moças que 

percebemos o investimento libidinal levemente fetichista do olhar masculino. Se as 

mãos delas nos fornecem hiatos à vista com interessantes efeitos de sentido (Onde 

estariam as que não vemos? O que sua ausência prenuncia?), as seis mãos deles 

prestam contas ao espectador de onde estão, estando todos à vista do espectador. 

Elas protegem a intimidade do corpo, sustentam o corpo sobre a mesa ou repousam 

protocolarmente sobre o ombro do outro. Aqui, caberia maior ênfase. 

O rapaz que está atrás dos demais repete o gesto da moça ladeada pelas 

outras duas meninas: abraça os companheiros por trás. No entanto, uma diferença 

faz-se notar. Não apenas o corpo dele está mais distante do dos amigos que o dela 

em relação às amigas, mas também as mãos que repousam sobre os ombros dos 

companheiros conservam distância. Em certa medida, o repouso das mãos é sem 

toque, o que nos parece denunciado pelo arqueamento das falanges da mão 

esquerda. 

Antes mesmo de tecermos qualquer sorte de cotejo mais apurado, essa 

proximidade distante, encenada ao espectador, vendida como o limite possível da 

amizade hetero-homossexual é outra materialidade da posição que enuncia. Repete-

se na imagem, em dose homeopática, nos desvãos do que se dá a ver, a exclusão 

já apontada no verbal. Na foto posada, na encenação (pensada) do acolhimento, 
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funciona, mesmo entre amigos, uma interdição ao outro homossexual masculino, na 

figura do seu corpo.  

Temos, pois, um acolhimento mais comedido que o presente na amizade 

masculina manifestado em abraços apertados e proximidade dos corpos, mesmo em 

redutos de camaradagem viril (soldados, atletas, lutadores). Sob o signo da falta, 

reverbera um espectro de excesso; mais precisamente um excesso de performance. 

Para ser palatável ao grupo (heterossexual) que constitui o público-alvo da 

campanha, o comportamento homossexual excede o interdito; uma censura que 

aplicada ao heterossexual não faria sentido.  

O que resulta disso é singular e particularmente produtivo à análise. Se 

temos, conforme Mariani (1998), que a fotografia organiza o flagrante, temos, nesta 

encenação em tela, que o não flagrante (a pose pensada), embora intencione 

organizar a cena, organiza o bastidor ao registro do analista. A pose, pelo que edita, 

pelo não cabe na fotografia – em nossos termos, na imagem que a ela sobrepomos -

-, organiza as tintas do que importa, e significa, à análise.   

 Já entre as moças, as mãos funcionam de forma diversa: como não 

interdição ao íntimo que performatiza o convite ao olhar (no caso da moça à 

esquerda), como a abdicação da distância ao seio da amiga que prenuncia a carícia 

feminina (no caso da moça ao centro em direção à primeira moça) ou como a 

intimidade relaxada que realiza o ato de tocar-se (moça à direita).  

Na sugestão do toque ao seio – que anuncia o corpo desejante da mulher –, 

na sepsia permitida do tocar-se – que prenuncia a consumação do desejo – ou no 

fora de enquadramento do toque das mãos (as mãos que não vemos atrás da moça 

do centro) – que denuncia o ensaio obsceno da pulsão, temos o olhar masculino 

regulando a representação da homossexual feminina. Essa regulação dá-se pela 

integração desse desejo à ordem simbólica, ao dizível, todavia sob a forma do 

fetiche. 

É mister considerar que essa regulação não opera apenas sobre a 

homossexual feminina; afinal seria tanto menos eficiente se se restringisse a essa. 

No mesmo compasso em que regula o desejo entre mulheres, regula o desejo 

homossexual masculino. Na imagem que analisamos, essa regulação metaforiza-se 

especialmente por enunciados visuais como o da mão, que mesmo tocando não 

toca, não afeta o corpo do outro. Temos aqui a alegoria de um desejo administrado a 

ser (não) consumado em um desencontro. 
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A posição heterossexual que enuncia no verbal, responsabilizando pelo dar a 

ver dos corpos e dos afetos na imagem, repete a dessimetria que dissimuladamente 

na defende na simulação de igualmente que politicamente propõe. Assim, se o 

desejo da mulher pela mulher é da ordem de um excesso permitido e previsível, ele 

o é na condição de um excesso da ordem de um obsceno – um fora da cena do 

natural, do legítimo, do institucional, mas que retorna concupiscível e objeto de gozo 

nos desvãos do lugar (um não visto visível; um não dito admissível). 

No entanto, é muito diversa a encenação no outro polo. O desejo do homem 

pelo homem, para a posição heterossexual, é da ordem do não dizível, do não 

enunciável, do impossível, do que retorna como sintoma, como elemento estranho e 

constitutivamente perturbador. Essa perturbação não é apenas uma agitação 

exterior da urbe do aceito, do moral, do natural: é um descompasso, desencontro, 

desconforto, quando encenado mesmo entre iguais, entre os que estariam muito 

bem com isso. O desconforto na imagem masculina de SD4 é, se perdoadas forem 

as decorrências semânticas de uma escolha lexical, o desconforto da encenação – 

assaz ficcional para as cenas do efetivo desejo. 

Cabe aqui talvez ousar uma conjectura. E se pensássemos, no esteio de 

Lacan e de Žižek, que o Real retorna sob o signo da repetição, mas na figura de um 

elemento estranho/perturbador, não plenamente integrado à ordem simbólica 

(embora a constituindo por sua ausência), como poderíamos ler o enunciado visual 

desse rapaz em pé, que foge à disposição serial dos participantes da campanha 

publicitária? Essa repetição que falha merece, seguramente, uma discussão breve, 

mas ainda assim menos pressurosa. Não nos furtemos a ela, malgrado sob o risco 

de ser interpretada como tergiversação. Analisemos duas imagens. Esta: 
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Figura 30: Your favourite fitness channel
141

 

E esta: 

 

Figura 31: Your favourite business channel
142 
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 Disponível em: <https://www.behance.net/gallery/21760235/Better-with-Playboy> Acesso em: 13 
mai.2016 
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Ambas as imagens referem-se a peças publicitárias criadas pela agência 

uruguaia Amen para a campanha promocional de um canal de TV a cabo com 

programação adulta. A estratégia nessas e em outras peças da campanha consiste 

em dispor, lado a lado, duas imagens empíricas iguais, à exceção de um detalhe na 

segunda de cada par: um logo; mais precisamente a forma em branco da cabeça de 

um coelho sobre um fundo vermelho.  

Tal imagem já aponta para uma empresa mundialmente famosa, o que é 

corroborado verbalmente na parte debaixo da imagem. Abaixo de cada imagem, o 

slogan “Melhor com Playboy” [tradução nossa]. Em outros sites que não os referidos 

na nota de rodapé, há uma variação adicional: a frase com que titulamos cada 

legenda; materializações da fórmula “Seu canal favorito de X”, em que X remete ao 

contexto situacional da primeira imagem, lida antes de o logo da segunda obsidiar-

nos o olhar. Respectivamente, a fórmula atualiza-se como “seu canal favorito de 

fitness” e “seu canal favorito de negócios” [traduções nossas]. 

A adição desse elemento estranho à repetição mnemônica (o logo) cumpre 

um importante papel: fazer falhar a repetição. Menos, muito menos!,pela diferença 

superficial mínima que instaura entre a formulação de uma e de outra imagens. A 

repetição falha porque o logo desloca o olhar, produzindo uma outra imagem leitura 

sobreposta à imagem empírica; uma imagem impensada, imprevista, se a primeira 

imagem empírica de cada par fosse vista separada de sua cópia com o logo. 

O pré-construído que se materializa no logo, a memória discursiva que ele 

mobiliza anima d‟outra forma os elementos que compõe a imagem. Em uma 

imagem, o logo desloca o toque feminino de uma instrutora à aluna durante o 

exercício físico, alçando-o a prenúncio erótico de desfecho previsível, em se 

tratando de um canal da marca. Na outra imagem, o logo desloca semanticamente a 

postura e a fisionomia do homem, alçando-os a enunciados de satisfação sexual, 

deslocando, dessa vez literalmente, o nosso olhar para o fora do enquadramento, 

colocando retroativa e sub-repticiamente a mulher e a prática de felação, excluídas 

da narrativa implícita à primeira imagem, no horizonte do que olhamos. 

Nosso objetivo aqui não é propriamente desenvolver a interpretação dessas 

imagens para além dessas obviedades. O ponto que propriamente merece 

investimento teórico-analítico aqui é o de que um elemento estranho à repetição, ao 
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fazê-la falhar, torna-se causa de um outro enquadramento à própria repetição. Na 

homologia de dois funcionamentos desse elemento perturbador (ambos se dão pela 

retroação), temos um efeito final às raias do paradoxo. 

Em um primeiro funcionamento, o logo desloca o nosso olhar, retroagindo à 

primeira imagem (sobrepondo outra imagem leitura à imagem leitura original, 

denunciando o gap entre elas e a imagem empírica). Esse ponto crucial retoma, 

pensamos, o que desenvolvemos sobre a imagem leitura ser sempre um arranjo 

precário de (in)visibilidades.  

O termo “precário” aqui não hesita em mostrar-nos seu passaporte žižekiano. 

Portanto, o termo funciona, para o que propomos, na extensão de sua equivocidade: 

“precário” como provisório, na acepção de sentidos sempre à deriva, animados pelas 

ondas da ideologia e do inconsciente; “precário” como parcial, no sentido de uma 

tomada de posição (uma tomada da imagem que reconhece ou desconstrói seu dar 

a ver); e finalmente “precário” no sentido de falho, um dar a ver da imagem que falha 

à medida do malogro do seu recobrimento do Real. 

Ouçamos essa voz pêcheuxtiana que ecoa desde o primeiro sentido de 

“precário”, dizendo-nos para onde olhar: a imagem sempre pode ser outra, ainda 

que não qualquer outra imagem. A primeira imagem não pode, dessarte, tornar-se a 

imagem de uma relação mãe e filha, no caso do primeiro par, nem pode pretextar a 

satisfação com um carro novo, no caso do segundo. O que segue disso nos importa 

muito.  

A interdição ao/do olhar não apenas censura o que podemos ou não ver em 

relação a um plano de fundo vazio de sentido, funcionando à guisa de uma tarja que 

obstaculiza aos olhos parte da imagem ou à guisa de um enquadramento que 

fisicamente limita a extensão do visível. A interdição funciona tanto melhor, porque 

mais virtualmente imponderável, sobre o plano de fundo da própria imagem 

duplicada: ela mostra um efeito de todo da imagem, situando pontos de visibilidade e 

invisibilidade; um eco do “programa de leitura” a que Pêcheux se referia em O Papel 

da Memória (1999). 

Um dos operadores da interdição é justamente o elemento ou conjunto de 

elementos que sustenta ou claudica a repetição. No caso em tela, o elemento que 

perturba o pleno êxito da repetição mnemônica, gerindo como doravante se deve ler 

a imagem, é de materialidade visual. Em trabalho anterior (QUEVEDO, 2012), 

dedicamo-nos a alguns mecanismos que, junto à imagem, administram-lhe a leitura: 
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visuais (por exemplo, aposição de imagens sem relação parafrástica como estas) ou 

verbais (título, legenda, etc.). 

Um ponto que nos parece particularmente interessante, valendo outra 

tergiversação, é o de que esse elemento pode estar marcado na formulação visual, 

como pista na superfície da imagem, assim como pode não estar marcado, situando-

se com marca no plano enunciativo. Assim como uma mesma palavra, em mesmas 

altura e tom vocais, produz outro efeito de sentido quando repetida quase 

instantaneamente (pensemos em uma professora que pede silêncio à classe uma 

segunda vez), uma mesma imagem repetida à vista, reconfigura a situação de 

enunciação.  

Quando Courtine investe sobre o que chama de uma genealogia visual da 

imagem e alude à importância também da imagem não efetivamente produzida (no 

caso, as imaginadas) para o conceito que defende de intericonicidade, importa-nos 

esse alçamento de uma imagem concretamente inexistente mas cuja materialidade, 

cujo efeito de memória afeta a sobreposição de uma imagem leitura à imagem 

empírica, com que nos deparamos efetivamente.  

É também contra esse plano de fundo que se estabelece um efeito serial, 

uma repetição, uma relação parafrástica ou polissêmica, que investimos quando nos 

deparamos com uma imagem pela primeira vez. A imagem imaginada de Courtine, 

malgrado não tenha concretude, tem a materialidade histórico-desejante que 

constitui. Mesmo apagada da memória consciente, funciona como um logo apagado 

na imagem empírica que vemos, deslocando-nos o olhar para que percorra um 

trajeto de leitura sempre-já (pré)visto.  

No segundo funcionamento, a retroação do logo não apenas alcança a 

primeira imagem, mas, alterando-a, alcança a própria sequência, destramando-a, 

desfazendo-a. Temporalmente, ele está na antessala do paradoxo, por desmontar a 

condição de partida da qual ele é consequência. Estamos, assim, diante de um 

elemento que, à medida que falha, é causa de si mesmo. O eco lacaniano no que 

ouvimos de Pêcheux é nada estranho aqui. 

Ao tornar a primeira imagem igual à segunda, a segunda ora perde o sentido 

de ser. Perdendo o sentido de ser – porque se tornou igual --, reinstaura-se a 

repetição. Ou melhor dizendo: instaura uma outra repetição. No entanto, desta feita, 

estão cindidos os circuitos: o das imagens empíricas é uma repetição que falha; o 
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das imagens leitura é uma repetição que contorna o elemento diferencial. Ou, sendo 

mais preciso, integra-o à repetição. 

Isso não é sem proveito analítico para nós. O elemento perturbador é ou 

tende a ser, passadas as rebarbas do seu acontecimento, integrado à ordem 

simbólica. Nisso, ele não difere do acontecimento absorvido pela memória, de que 

nos fala Pêcheux (1999), nem difere do sintoma alçado a um mecanismo de 

contorno que substitui o gozo (Žižek, 2006). Por mais perturbador que seja, esse 

elemento não resiste à nossa injunção à interpretação. Ousemos: nem ao sujeito, 

seja ele histórico e/ou desejante. 

Esse elemento que difere, e que assim fere a repetição, não é apenas um 

elemento que falha a máquina: é um elemento que funciona exitosamente porque 

aciona os motores de uma outra repetição. Pensamos que esse desenvolvimento 

teórico dialoga com o que defendemos sobre o ato falho. Entendê-lo „falho‟ é tomar 

partido da repetição. No desenho de um outro efeito serial – no qual ele possa se 

situar na posição de efeito fundador --, esse elemento é plenamente bem sucedido. 

Exige, apenas, a reconfiguração do dispositivo analítico que dê conta de ouvi-lo. 

Tornemos, pois, à discussão da imagem que capitaneia nosso olhar nesta 

seção de análise. E tomemos o axioma de que o elemento perturbador à repetição 

diz não apenas que a repetição é falha, mas que uma outra repetição se instaura. 

Um outro dizer, talvez de um outro lugar. Talvez possamos reengendrar o nosso 

dispositivo interpretativo a partir de uma pergunta. 

Se todos os cinco demais jovens estão sentados, que metáfora representaria 

esse rapaz expulso da cena original (a qual se compõe por esse sentar-se sobre a 

mesa), mas que retorna à cena, perturbando-a com a diferença do seu estar em pé, 

com o estranhamento da sua proximidade aos rapazes, com o interdito do toque 

onde as mãos são tão soliloquistas? A metáfora de um acontecimento ou de um 

sintoma?  

Se bem notarmos, ainda que ambos (rapaz e moça) abracem os demais 

partícipes da cena, apenas o rapaz o faz a partir de uma posição atrás (as meninas 

estão as três lado a lado). Se é flagrante que não há acontecimento nisso, 

conjecturemos a possibilidade do sintoma. Nesse ínterim, o abraço por trás do 

rapaz, por sua vez, não seria a metáfora – sutil o suficiente para ser integrada ao 

olhar da posição heterossexual – do ato sexual do homossexual masculino?  
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Esse elemento diferente que perturba o efeito de série no nível da formulação 

visual não falha essa máquina de repetição (o consumo do desejo, que interdita um 

e fetichiza o outro), acionando os motores de uma outra (a do direito à consumação 

de outros desejos)? Não teríamos aqui Parrásio dando as tintas (tão claramente às 

vistas para que se perca toda nitidez) de uma sepsia que, afinal, restabelece a 

homologia radical entre as duas peças, a qual a posição heterossexual denega ao 

sonegar? 

Não querendo propor nenhuma espécie de taumaturgia etimológica, esse 

“estar de pé”, que foi o sentido primeiro do nosso verbo “estar” (sentido que ainda 

viceja no inglês to stand), alegoriza o duplo estar do desejo homossexual masculino. 

De um lado, tanto o “estar de pé” na acepção de vigorar ou manter-se forte (diante 

do combate ideológico ou recalcamento) quanto o “estar de pé” na ironia de uma 

possível forma fálica diante dos olhos do pudico olhar homofóbico.  

De outro, simplesmente o “estar”, que, no concerto com o “ser” da formulação 

verbal, encontra a correlação com o “existir”, com o “haver”. Como o logo da imagem 

anterior, esse “estar” direciona o olhar menos preso à evidência, produzindo uma 

outra imagem. Ao nos alertar para a repetição que falha, ele afinal nos alerta 

para,naquilo que falha, justamente o que tem uma causa e que só pode ser dito/visto 

de outro lugar.   

Aqui, pensamos poder retornar ao isso, da SD1. Com que isso, afinal, esse 

nós está bem? Com o isso do poder androcrático da designação ao homossexual 

(como desenvolvido em SD1)? Com o isso do investimento retroativo na memória da 

homofobia escolar, o qual (irmanando as SDs 1 e 2) elide representações como luta, 

direito, dessimetria, reduzindo-os ao pó da boa convivência? Com o isso da falta 

(SD3) que materializa a negação da linearidade textual; o sintoma de que há algo aí 

que perturba, apesar do corolário de boas intenções? Ou com o isso que responde 

pelo investimento do olhar heterossexual homofóbico, que regula, parametriza, 

dessimetriza os corpos das homossexualidades masculina e feminina (SD4) no 

mesmo compasso em que não aceita ou mesmo percebe o trabalho de Sísifo que é 

esta interdição? 

Por tais perguntas, parece-nos, passa a compreensão. Segundo a tipologia 

proposta por Orlandi (1999), bem poderíamos interpretar o texto da peça publicitária 

sem ultrapassar uma leitura, que, do lugar de onde é realizada, não se atreva a mais 

que reconhecer as pistas evidenciais sempre-já plantadas. À evidência de um 



250 
 

issocujo referente repouse no fato de ele/ela ser gay, opomos uma problematização 

que investe na opacidade tanto do referente quanto do próprio ato enunciativo. 

Nesse ínterim, a divisão que apresentamos entre interrogação, arquivamento 

e compreensão importa-nos menos pelas fronteiras que os termos poderiam 

apresentar (apesar de funcionarem os três em mesmo compasso de idas e vindas) e 

mais por um mero efeito expositivo. Sendo assim, cremos caberem as seguintes 

últimas aproximações ao que entendemos por compreensão, retomando o que 

discutimos sobre o nó subjetivo. 

No que tange ao sujeito histórico-ideológico, é mister reconhecer que o sujeito 

interpreta a partir de um dado lugar, de uma dada formação ideológica projetada 

sobre a materialidade discursiva, e, dessarte, não foge às pistas ou determinações 

produzidas por esse olhar. Esse fascismo da imagem (conforme o termo que 

utilizamos) ou evidência do sentido, de antemão, denega-lhes a objetividade material 

contraditória.  

Para tanto, recorremos à noção de forclusão, essa impossibilidade de 

registro, porque tardio, no Simbólico. Parece-nos que o deslocamento dessa noção 

psicanalítica produz bom efeito aqui, uma vez que a tomada de posição, que preside 

a possibilidade de produzir sentido, acarreta, à revelia de todo sujeito, a 

impossibilidade de outros sentidos, a desconsideração radicalmente constitutiva de 

outras possibilidades de resolução da contradição, que constitui o plano de fundo 

dessa tomada de posição. 

Um primeiro movimento de compreensão, nesse concerto teórico-analítico, 

passa justamente por investir contra a opacidade que toda e qualquer possibilidade 

de sentido apresenta contra esse plano de fundo. Isso posto, e aqui firmamos nosso 

descompasso com o eco psicanalítico que ouvimos acolá, compreender implica 

simbolizar a forclusão da contradição: o reconhecimento que toda e qualquer 

oposição no plano superficial (da contradição retórica) mascara, por sua vez, uma 

oposição que se dá entre a superfície e o plano de fundo forcluído. 

Nesse ponto, à compreensão, importa o passo atrás de Bartleby; a recusa a 

fazer o jogo dos sentidos (que se dá pela concordância ou discordância em relação 

à administração dos sentidos). O preferiria não de Bartleby investe já contra a 

possibilidade de fazer sentido, reivindicando uma imagem ou palavra mítica ou 

melhor dizendo: resistindo, de forma a priori, a toda e qualquer imagem. 
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Não é desconsiderado, aqui, que essa simbolização da forclusão da 

contradição não é uma operação fadada ao êxito absoluto (e aqui cabem 

observações semelhantes às que fizemos quanto ao ensaio de alteridade 

representado pelo movimento de antecipação). A consideração analítica de um 

plano de fundo inacessível, sobre cujas bases a materialidade do sentido possa 

funcionar, é a consideração de partida do signo como tamponamento precário, 

contingencial do próprio vazio. 

Nesse ponto, não avançamos muito em relação ao papel fundamental 

desempenhado pelo vazio, elevado à condição de uma constante necessária, isto é, 

o elemento postulado como condição de partida (ŽIŽEK, 2012). O plano de fundo de 

uma forma anterior à objetividade contraditória funciona como o vazio žižekiano, cuja 

explicitude é necessária para que seus efeitos fantasmáticos sejam mais bem 

problematizados. A simbolização da forclusão da contradição vai nesse sentido, 

tornando-se-nos a constante necessária para ler como resistência ao fascismo da 

imagem. 

A simbolização da forclusão da contradição vai nesse sentido, tornando-se-

nos a constante necessária para o gesto de ler como resistência ao fascismo da 

imagem. Não há nada aqui estranho à Análise de Discurso se suportarmos as 

consequências teórico-analíticas da objetividade material contraditória do sentido, 

mesmo nos termos comumente postos, visto que decorre dessa radicalidade a 

consideração de que, sendo o sentido constitutivamente dividido, tomar-lhe por uma 

das posições (coincidindo-a com o plano de fundo, em uma visada totalizante) é 

tomá-lo como o tamponamento ideal e não como uma sutura precária, contingencial. 

Assumindo o risco de alguma ousadia interpretativa, cremos que tal sutura, 

embora pressuponha explicitamente (ainda que apenas até certa medida) a 

contradição, fá-lo à guisa de uma concessão que, atravessada a antessala do 

fetiche, não vai além do fascínio da imagem. Opor uma interpretação da imagem 

empírica a uma outra interpretação da mesma imagem, malgrado problematize as 

relações de poder que legitimam uma das interpretações, não nos parece investir 

suficientemente contra a opacidade liminarmente paradoxal da imagem. 

Por tal opacidade, entendemos a postulação de que a imagem radicalmente 

nem é uma nem é outra interpretação, senão na condição de um arranjo que, 

contraposto ao vazio da significação elevado a constante necessária, é uma em 

relação à outra. Nesse sentido, somos convidados a retomar o que desenvolvemos 
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sobre o calado da imagem – essa profundidade das invisibilidades que não investe 

contra a superfície (o visível), mas o é –, todavia ora acatando as consequências da 

metáfora da justaposição de planos: subjaz à imagem um vazio necessário, cuja 

consideração teórico-analítica é necessária para que não nos assombremos tanto 

com a gestão de (in)visibilidades que ela nos propõe. 

Façamos breve reparo. Quiçá seja o caso de verdadeiramente nos 

assombrarmos, todavia não como o faziam os amantes dos trabalhos de Dêuxis, 

verdadeiramente perplexos com a fidedignidade da obra do mestre grego. Esses 

jamais se poderiam dizer surpreendidos, porque nítida, na mimese perfeita, a 

repetição, que nos situa no diagrama entre a coisa e sua representação. A esse 

êxtase estético diante do domínio da técnica, podemos facilmente, previsivelmente, 

incontornavelmente talvez, apor o êxtase ideológico do sujeito que lê/vê o que já 

sabe. Os primeiros não questionavam a arte; os últimos, o sentido. 

O assombro visado aqui é aquele diante da arte prestidigitadora de Parrásio. 

Aquele assombro que, após o episódio da disputa entre os pintores, aguça o olhar 

desconfiando do que vê no mesmo compasso em que ensaia o reparo porque o 

olhar também não basta. Aquele assombro com que, diante do que nos parece ser a 

mimese perfeita, hesitamos ao interpretar se estamos diante ou da cópia ou da 

própria coisa.    

Os paralelos que podemos traçar com a Análise não se restringem ao 

funcionamento que Pêcheux desenvolvera sobre a ideologia: essa produção que 

simula sentidos, apresentados à guisa de evidentes por si mesmos ou totalizantes, 

dissimula a contradição (e, com isso, a precariedade do que a sutura). Podemos ir 

além de postular a gestão de (in)visibilidades como simulação/dissimulação de 

sentidos; como a cópia posta no lugar da coisa. 

No assombro que nos faz claudicar diante da obra de Parrásio (o que está de 

fato bem diante dos meus olhos?), encontramos mais que o jogo 

simulação/dissimulação. Encontramos a hesitação que citamos entre estarmos 

diante ou da cópia ou da coisa, transmutada para a falência dessa lógica disjuntiva: 

estamos diante de uma e de outra. Aqui encontramos a repetição pelo que ela tem 

de magistral na forma como é entendida no âmbito dos estudos discursivos: o que 

repete é não só aquilo que é repetido, mas também outra coisa.  

Esse devir de sentidos que diligentemente passeia pelos tipos de repetição 

previstos por Orlandi, que valsa entre as relações parafrástica e polissêmicas de 
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sentido, o é a imagem. É o movimento que desloca o olhar potencialmente até onde 

ele hesite em dizer o que vê. Aqui, Parrásio encontra Margritte, que, deslocando 

prosaicos objetos do quotidiano para o espaço da arte (alterando uma das instâncias 

do discurso que é a circulação), interroga o objeto de duas formas: ainda é um 

urinol? Isso (também) é arte? 

Aqui nos parece sobremaneira importar o conceito žižekiano de paralaxe. O 

objeto não mudou de posição (do utilitário ao artístico); a impressão dessa mudança 

é uma resposta ao nosso olhar, este sim lançado de um outro lugar. Essa nova 

sobreposição (de um outro objeto ideológico ao mesmo objeto empírico) treme, 

diante de nosso olhar, o próprio objeto empírico, como se pudéssemos, por um 

instante, surpreender o movimento dos sentidos. Como se pudéssemos – 

recorrendo à metáfora pêcheuxtiana – nos deparar com o Real; no caso, o Real da 

imagem. 

Se, recorramos ao próprio exercício fisiológico da visão, a posição do que 

vemos é um cálculo, não precisamos de melhor alegoria para, como sujeitos (efeitos 

de sentidos, que estão em movimento), traduzir a imperfeição inerente à 

performatividade do nosso olhar: a precariedade com que o dispositivo interpretativo 

que se realiza em nós produz sujeito e objeto, evidenciando sentidos, que não basta 

os tomarmos como parciais para compreender-lhes o funcionamento.  

Isso porque é preciso que antes os tomemos como sem sentido; como 

formações imaginárias em nada tributárias da concretude em que se realizam; como 

materialidades que se projetam na concretude como a cortina parrasiana. Antes de 

supor que a imagem diga alguma coisa (uma bem intencionada campanha 

antibullying) e de supor igualmente que diga outra coisa (que a campanha não 

investe contra uma relação dessimétrica de poder), é preciso verdadeiramente 

pressupor que ela não diga coisa alguma.  

Tal pressuposição, guindada aqui à condição de uma postulação teórico-

analítica, é importante porque meramente operar na superfície da contradição, 

comprometendo-se com um dos lados ao mesmo tempo em que não investe contra 

ela, dificulta o ensaio de alteridade que pretendemos pelo movimento de 

antecipação.  É preciso simbolizar essa condição de fundo -- o que forcluímos 

necessariamente para significar -- para ler na forma de uma contramedida de 

resistência.  
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Paralelamente à simbolização da forclusão da contradição (que respeita ao 

sujeito ideológico), compreender a imagem implica passar por outro componente do 

que chamamos nó subjetivo: o sujeito desejante. Aqui, repetiremos a saída teórico-

analítica que adotamos acima. Assim, se, no âmbito do sujeito ideológico, se faz 

necessário ir ao encontro da questão de fundo da ideologia – a contradição 

(simbolizando-lhe a forclusão) –, é lídimo postularmos que, no âmbito do sujeito do 

inconsciente, também devemos ir ao encontro da sua questão de fundo: no caso, o 

Desejo.  

Primeiro ponto desse encontro parece-nos ser dispor, em primeiro plano, a 

relação fatidicamente mal sucedida entre Desejo e desejo. Enquanto o primeiro 

responde por uma falta primeira, motriz de nossas catexias, temos no segundo a 

suplantação parcial, provisória, precária dessa falta. O tamponamento 

constitutivamente inexato, que, justamente pela impossível coincidência entre a 

demanda e o seu atendimento, exige infinitamente uma mudança de turno: um novo 

(mesmo) objeto que renove a promessa ancestral. 

Andemos um pouco além do que talvez devamos ir. Essa mudança de turno 

do objeto retoma a ideia por nós defendida acima quanto à repetição. Se, de um 

lado, temos um objeto que repete o objeto anterior (objetos de consumo, e.g. uma 

peça de vestuário, parecem-nos suficiente ilustração), temos, por outro lado, a 

repetição do plano de fundo: o atendimento pontualmente satisfatório, mas 

virtualmente incapaz de atender à demanda do Desejo. No entanto, é possível 

conjecturarmos, para o âmbito do funcionamento de noções psicanalíticas nos 

estudos discursivos, a duplicação dessa relação: o tamponamento não coincidente 

do desejo ao Desejo, assim como o tamponamento não coincidente do desejo em 

relação a outro desejo. 

Permitamo-nos um exemplo prosaico, aquém da capacidade ou necessidade 

do leitor, mas à medida da incipiência/insipiência com que ainda lidamos com tais 

conceitos: o carro novo desnecessário visto que o seminovo de um ano de uso 

cumpre, à perfeição, todas as funções utilitárias a que se destina. Nessa 

configuração contextual, é lídimo ilarmos que subjazem, ou mesmo presidem, 

latentemente ao objeto de desejo (carro) outros objetos de desejo: conquista de 

prestígio, demonstração de poder, ostentação de sexualidade (potência, 

sensualidade) etc.  
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Parece-nos defensável que a busca de tais objetos implicada na compra de 

um objeto por sua vez responde a projeções narcísicas, atinentes a uma falta 

ancestral, a uma demanda inesgotável. Em outras palavras, ao Desejo. Se 

convirmos pelo acerto desse raciocínio, podemos desenvolver que à complexidade 

da demanda do Desejo relaciona-se a complexidade do atendimento, no sentido de 

reduplicar a transitividade primordial. Embora a demanda seja inatendível (e por ser 

inatendível que o motor psíquico funciona à guisa de moto-perpétuo), o objetivo 

dessa estratégia está em postergar o registro inconsciente do falhanço: um ganho, 

se considerarmos o trabalho de Sísifo que o Desejo impõe. 

Essa inatendibilidade do Desejo está no caráter de inefabilidade da demanda. 

Se, de outro modo, o Desejo aclarasse-lhe as coordenadas, destramar-se-nos-ia 

tanta a necessidade do constructo teórico de uma instância motriz em nossa mais 

radical instância, quanto o funcionamento simbólico do humano, uma vez que, sem 

essa centelha irremediavelmente acesa em nosso je ne sais quoi, restaríamos 

resignados a práticas meramente utilitárias. O Desejo é sua imperscrutabilidade. O 

desejo é sua ineficácia. 

O enlace teórico a que visamos resta ora evidente. A opacidade do Desejo (e 

do desejo duplicado) não é estranha ao que discutimos antes; até porque 

desenvolvemos, tanto quanto possível, alguma sorte de homologia entre Ideologia e 

Inconsciente. A simulação (de atendimento ao Desejo) e a dissimulação (de sua 

factibilidade) também não o são. Resta-nos teorizar sobre a importância do 

investimento analítico em direção a este plano de fundo, em que, tanto quanto a 

contradição é inerente à tomada de posição, o Desejo é inerente à sucessão de 

desejos que claudicam ao tentar tamponá-lo. 

Ao propor simbolizar a forclusão da contradição (frisemos: em momento 

algum, propusemos desforcluí-la, o que seria néscio absurdo), instamos que a 

compreensão realize um investimento de significação contra o seu plano de fundo 

ideológico, pressupondo o vazio da forma para evidenciar o caráter fantasmático da 

materialidade que a recobre e que no-la torna inacessível. Joga-se, assim, a 

interpretação contra outra interpretação, mas também contra a não interpretação, do 

que resulta desconfiar de toda interpretação possível. Em outras palavras, instando 

esse arranjo discursivo do sujeito ideológico que se realiza em nós a desconfiar de si 

mesmo. 
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No que tange ao sujeito do inconsciente que em nós se manifesta (o termo 

realizar aqui seria flagrantemente equivocado), o procedimento que adotamos é 

homólogo. É necessário que pavimentemos as condições de emergência do plano 

de fundo em que o Desejo se manifesta, se nos atravessa, embora, tanto quanto a 

contradição, não nos seja possível lograr a exata ou total consideração do seu 

funcionamento. 

Compreender passa, pois, também por nós interpretarmos o diagrama do 

atendimento ao Desejo que atravessa nosso dizer ou nosso olhar. Isso significa 

reduplicarmos a relação de interpretação: investirmos, durante o gesto de 

interpretação de uma imagem empírica, na interpretação da relação Desejo/desejo 

e/ou desejo/desejo que atravessa nosso gesto. Dado o caráter íntimo desse 

processo e dado o caráter profundamente provisório desse atravessamento, 

precavamo-nos: em vez de afirmar a interpretação do próprio Desejo/desejo, 

digamos representar a interpretação do próprio Desejo/desejo. 

Isso posto, chegamos ao terceiro ponto que julgamos necessário à 

compreensão. Se, no âmbito ideológico, instamos a simbolizar a forclusão da 

contradição, e, no âmbito do inconsciente, instamos a representar a interpretação do 

Desejo/desejo, presente cremos fazer-se que retomamos o que desenvolvemos em 

capítulo anterior sobre os investimentos de significação. Mais precisamente, os 

átimos (investimentos pulsionais/libidinais) e os étimos (investimentos histórico-

ideológicos). 

Alhures, desenvolvemos tais investimentos mais propriamente em relação aos 

seus desdobramentos no onírico, no entanto cremos caber a retomada quanto às 

duas ordens de Real que evocam (e que redundarão no que defendemos como Real 

da imagem) e mais especificamente quanto à reivindicação do sujeito. Ou, mais 

precisamente dizendo, o sujeito reivindicar-se a partir da problematização do 

discurso que manifesta. 

Nesse sentido, o sujeito como nó subjetivo reivindica do sujeito ideológico que 

nele se realiza os investimentos de significação (no caso, étimos) que advêm desse 

lugar e que, eventualmente, são atravessados pelos discursos que o materializam. 

Pôr em xeque esse lugar, conforme havemos defendido, desconfiar dos sentidos 

que daí emanam tanto em relação a outros sentidos de outros lugares quanto em 

relação ao vazio do plano de fundo, denunciando a precariedade do que é dito. 
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No mesmo compasso, o sujeito como nó subjetivo reivindica do sujeito do 

inconsciente que o atravessa os investimentos de significação (no caso, átimos) que 

dão rastro da transitividade do Desejo ao desejo. Tal como o sujeito ideológico -- 

que tende a produzir uma imagem leitura que colija as evidências que ele mesmo 

produz --, o sujeito desejante faz da imagem empírica tela da projeção narcísica, 

afetando a imagem leitura uma vez que transmuta o objeto ideológico em objeto de 

desejo. 

O que instamos aqui é que esse nó subjetivo interrogue os sujeitos que o 

constituem. Em certa medida, isso vale mesmo no que respeita ao sujeito empírico, 

uma vez que, considerando o que desenvolvemos sobre o dispositivo 

(super)humano,  o que se reivindica é a precariedade (em parte, facilmente 

perceptível; em parte, olvidada) mesmo do exercício do ato físico de ver, o que 

delimita, mesmo em um hipotético nível anterior ao simbólico, o horizonte do visível.  

No entanto, nossa atenção centra-se nos dois outros elementos do nó. A 

interrogação aos dois sujeitos materializa-se no desconfiar das evidências da 

imagem e na nossa suspensão do afeto (como se fôramos neutros) em relação a 

elas. Claro estão implicadas, não necessariamente em uma ordem cronológica, o 

arquivamento e a antecipação. 

Quanto ao arquivamento, perscrutamos a imagem no que tange a outras 

imagens (vistas, imaginadas). Mais precisamente, como a partir da imagem empírica 

com que nos deparamos perfazem-se-nos efeitos de rede e de série, não apenas 

em termos dos discursos em que os sujeitos ideológicos se materializam, mas 

também em termos de como naquela imagem ecoam átimos de experiências 

anteriores. 

Quanto à antecipação, ensaiamos a alteridade. A alteridade no sentido de um 

outro sujeito ideológico, a partir do que produzimos condições de emergência de 

sentidos obnubilados na gestão de (in)visibilidades que até então se nos 

apresentava. À hipotética pergunta “que imagens outras produziríamos se lêssemos 

esta imagem empírica do lugar ideológico x?”, correlatas impõem-se-nos no que 

respeita ao sujeito desejante. Como exemplo, teríamos “em que e por que me afeta 

esta imagem (me apraz, me desagrada, etc.)?”, com a qual se inicia a representação 

da interpretação de como a transitividade primordial que nos anima encontra tela na 

imagem com que nos deparamos. 
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Em suma, o terceiro e último movimento da compreensão é o de uma 

autorização. O sujeito representar-se na função autor da imagem que nele se 

produz. Assumir a incompetência sócio-historicamente determinada de produzir 

sentidos outros (senão em ensaio) que desopacizem o concerto posto. No caso em 

tela, desconstruir a naturalidade com que uma relação de opressão continua a ser 

enunciada sob uma campanha, devidamente parametrizada para essa 

simulação/dissimulação, de conscientização. 

Representar-se na função autor significa também, desta feita no outro âmbito, 

considerar, para assumir, que a imagem com que nos deparamos não se anima 

somente do movimento dos sentidos que advém da ideologia, mas principalmente 

dos sentidos que são oriundos de um lugar ao mesmo tempo tão íntimo e tão 

estranhamente inóspito a nós: o lugar em que, conforme Žižek, somos mais-que-

nós-mesmos.  

Desse lugar, advém cada átimo que nos situa, para bem além da instância 

êuica, na cena de enunciação e, o fazendo, plena a imagem da turva que desloca o 

nosso olhar. É essa experiência radical de alteridade que, afinal, anima a imagem, 

de tal sorte que a opacidade que consuetudinariamente associamos ao ideológico 

encontraria aqui melhor metáfora na perda da nitidez de nossa imagem na água. 

Representar-se na função autor nesse ínterim corresponde a representar para o eu 

a interpretação de que ondas reverberam nisso que resiste, pelo movimento sutil, à 

captura empreendida pelo nosso olhar. 

Nos textos em que se materializa o discurso homofóbico, ainda tão renitente 

quanto resistente (ultimamente avivado em nosso país por descompassos como um 

orgulho hétero), é fácil perceber que a estrangeiridade desse desejo afeta 

sobremaneira a imagem que produzimos quando ela o materializa. E aqui o nós que 

assume a tese precisa explicitar-se heterossexual não por demarcar fronteiras e 

muitos menos por ecoar o controverso nós que enuncia na campanha, mas para 

tecer uma última consideração analítica. 

É justamente a distância de lugar discursivo em relação ao afeto homoerótico 

que torna tão distante a primeira leitura que fizemos em relação a esta análise. 

Embora já se realizasse neste nó subjetivo um sujeito histórico que negava 

(denegava?) a prática social, política de dessimetria de poder entre os gêneros, a 

ausência de uma reflexão mais longa, a ausência de uma operação de antecipação 

construiu uma relação de naturalidade em relação ao cartaz da campanha. Em uma 
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primeira leitura, chamara-nos à atenção mais a dessimetria da apresentação do 

corpo feminino. 

Dito isso, resta fácil concluir que, se, no âmbito ideológico, a tomada da 

imagem assumia uma imagem próxima à administrada pelo dar a ver proposto, mais 

ainda a distância se preserva no âmbito desejante. Isso porque a transitividade 

Desejo/desejo não encontrava, na fantasia com que recobria a imagem empírica, 

senão a projeção narcísica. Não havia um reconhecimento, em nível atímico, à 

apresentação do desejo outro. 

Nesse sentido, nosso olhar encontrava o olhar do sujeito histórico que 

administra a cena, percorrendo um trajeto de leitura sobredeterminado, disciplinador 

do enquadramento do que devia ou não devia ser visto. Essa coincidência de nosso 

olhar com a administração de (in)visibilidades proposta, não por coincidência, 

percebeu muito antes o fetiche sob cuja insígnia o corpo feminino é regulado na 

formulação visual. Percebeu antes a esconsa malícia que uma escancarada 

dessimetria. 
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6CONSIDERAÇÕES FINAIS DA ANÁLISE 

No panorama das mais diversas formas de violência que encontram nas 

escolas um dos seus primeiros lugares de realização, a homofobia avulta-se-nos. 

Antes legitimada pelo discurso legal, médico, moral, exercia-se de modo pedagógico 

a todos no palco institucional (interpelação que visava tanto a uns, excluindo-os, 

quanto a outros, estendendo-se a eles no sentido de determinar por quem 

demonstrar ou não respeito ou empatia).  

Paralelo ao explícito da cena, a homofobia, ao realizar-se de modo perverso 

nos bastidores, encontrava paradoxalmente um respiro. Não poucos homossexuais 

relatam episódios de violência sexual que sofreram nos sítios da escola que o olhar 

institucional não flagrava. Esse funcionamento perverso da homofobia encontrava o 

paradoxo de sua perversão: homossexuais punidos, por serem homossexuais, com 

um ato homossexual.  

O paradoxo não está no ato em si, mas sim no heterossexual que toma a 

responsabilidade de empreendê-lo, guindando a si mesmo da condição de censor e 

promotor à de juiz e executor. Ora, é razoável supor que ali funciona mais que uma 

suspensão do interdito ao ato sexual entre homens: sob a tela de uma censura que 

legitimava a gravidade da punição, funcionavam as condições de emergência do 

desejo recalcado. Mais precisamente, à guisa de um sacrifícionecessário (que, em 

alguma medida, lembra a banalidade do mal perpetrado pelo burocrata nazista de 

Arendt), o sujeito desejante dá as únicas coordenadas possíveis de gozo com o ato 

homoafetivo a um eu homofóbico.  

Na cena êuica do homófobo, o desejo homoerótico só funciona sob o signo da 

exceção: uma suposta estrangeiridade, permitida pontual e provisoriamente, para 

punir o que é estranho, estrangeiro ao desejo possível de ser encenado; alegoria 

próxima à da vacina que é extrato do patógeno ou medida violenta com que se 

combate à violência. O circuito do Desejo/desejo alça os elementos que o compõem 

à condição de iguais para estabelecer a cadeia de significantes que suporte 

atimicamente o investimento libidinal. No diagrama do encontro entre os sujeitos da 

Ideologia e do Inconsciente, o desejo da exclusão do outro do corpo social encontra 

o desejo socialmente reprimido pelo corpo do outro. 
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Aqui, parece-nos, o funcionamento perverso da cena encontra o 

funcionamento pervertido do bastidor: o je ne sais quoi do desejo desse eu-mais-

que-eu-mesmo do homofóbo responde, à revelia do admissível pelo próprio eu, ao 

Che vuoi?lacaniano do Desejo. Encena-se como punição ao outro o desejo por ele. 

Nas coordenadas do Outro, pune-se o outro (homossexual) para que o eu 

(homofóbico) goze de uma provisória remissão de pena. Pune-se o gozo do outro, 

compartilhando, de forma dessimétrica, esse gozo com ele. 

No palco institucional, por sua vez, há um novo enquadramento do 

homossexual, reconhecido ora como sujeito de direito. Isso, seguramente, não 

ocorre pelo mero sopro benfazejo dos novos tempos, mas a reboque da 

conscientização tanto dos homossexuais no que tange aos seus direitos 

(especialmente, o de ser respeitado) quanto dos heterossexuais no que tange aos 

seus deveres (resumidos ao, e decorrentes do, dever de respeitar).  

A produção social, ideológica, discursiva dessa categoria de violência – a 

homofobia – e o seu correlato escolar – bullying homofóbico –, como já tratamos, 

não descortinam uma prática antes inexistente. Apenas a destacam, por sua 

motivação e por seu modus operandi, de outras práticas de poder intimidatório no 

rito escolar e de demarcação de lugares que a sociedade continuará reproduzindo e, 

dessarte, sustentam ideologicamente a contramedida: uma prática de resistência a 

uma relação dessimétrica de poderes que legitima – hoje, senão legal ou 

medicamente, ainda no discurso moral – a hostilidade ao homossexual.  

No entanto, o que a imagem materializa visualmente é a deflação de um 

avanço social pelo recalcamento ideológico da contradição (da dessimetria de 

poderes) e pelo recalcamento psíquico do desejo, realizado sob o signo da violência 

exacerbada, porque também é uma violência íntima. Isso porque o homofóbico 

agressor sexual expressa a violação da demanda do próprio desejo na forma de 

uma tomada pela força bruta do objeto de desejo, simulando e dissimulando, em um 

mesmo compasso, o atendimento ao Desejo.  

Essas duas ordens de recalcamento não são suficientes para explicar, mas 

em parte prenunciam o desafio das práticas sociais de combate à homofobia – quer 

visem apenas ao funcionamento ideológico, quer visem também ao apoio da 

reflexão vinda da psicanálise. Como aparelho ideológico do Estado, a escola é um 

espaço heteróclito em que tanto se discute e faz pela promoção de uma sociedade 

melhor, quanto se reproduz e corrobora a sociedade que perversamente discrimina.  
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A educação para a exclusão, se hoje abdica do texto legal, radica por prover 

circulação a um elemento anterior: a ojeriza ao outro que não comunga este nós 

legitimado; ojeriza que começa pela hostilidade. Borrillo centrará justamente nesse 

ponto o seu conceito de homofobia, destacando-a como a hostilidade 

general, psicológica y social, respecto a aquellos y aquellas de quienes se 
supone que desean a individuos de su propio sexo o tienen prácticas 
sexuales con ellos. Forma específica del sexismo, la homofobia rechaza 
también a todos los que no se conforman con el papel predeterminado por 
su sexo biológico. Construcción ideológica consistente en la promoción de 
una forma de sexualidad (hetero) en detrimento de otra (homo), la 
homofobia organiza una jerarquización de las sexualidades y extrae de ella 
consecuencias políticas. (2001, p. 36).  

Essa hostilidade velada ou ostensiva direcionada aos homossexuais 

materializa-se, por exemplo, nas ações quotidianas de socialização realizadas no 

âmbito escolar. Tais práticas vão do isolamento do colega homossexual à violência 

física (potencial ou efetivamente realizada), passando pela violência simbólica do 

escárnio implícito ou explícito. Práticas de exclusão que materializam a interpelação 

ainda fortemente dessimétrica ao homossexual, manifestadas já na distância que 

parametriza o vão necessário entre nós e ele/ela; o vão que preenche, na imagem 

analisada, o espaço dos outros e das outras que, afinal, deveriam “estar bem com 

isso”.  

Aqui Žižek mais uma vez nos parece necessário, visto que afirma vivermos 

hodiernamente sob um imperativo do gozo e que as condições ideológicas da 

produção de lugares sociais interpelam os sujeitos a perceberem o outro (imigrante, 

gay etc.) como quem lhes furta um gozo retroativamente posto. Ora, tal postulação 

do esloveno não apenas explica a penetração do homossexual pelo agressor 

supostamente heterossexual como a retomada desse gozo anteriormente 

inexistente; ela permite-nos ir além. 

Essa injunção na peça publicitária ao gozo de um “estar bem com o outro” 

vem a furtar, afinal, o gozo de uma identificação ideológica (a identificação com esse 

nós heterossexual). Uma identificação antes inexistente e mesmo desnecessária 

(que sentido haveria em perceber-se não gay se o gay não existisse?), mas agora 

celeremente resgatada e reivindicada como o fiel da balança dessimétrica, como a 

constante necessária que nos distancia da contradição e do Desejo; um vão que se 
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constrói com o interdito de silêncios e vazios na peça publicitária. Um vão que 

também diz o mínimo (o mínimo de elementos que remontam a uma cena escolar) 

para não dizer mais do que deve. 

A hostilidade, embora devesse ser estranha à escola – por ser esse um 

espaço não apenas de educação formal, mas também de educação convivial, 

atitudinal –, encontra ali terreno fértil para se desenvolver, revelando o despreparo 

do aparelho escolar para lidar com a maior visibilidade da questão de gênero. Esse 

ponto – que em parte contraria mas em parte não é estranho ao senso comum – não 

resta incólume ao olhar atento de Louro, para quem a escola não cumpre um papel 

que lhe é (ou deveria ser, de um ponto vista ideal) fundamental: promover uma 

sociedade mais equânime:  

A escola é, sem dúvida, um dos espaços mais difíceis para que alguém 
"assuma" sua condição de homossexual ou bissexual. Com a suposição de 
que só pode haver um tipo de desejo sexual [...], a escola nega e ignora a 
homossexualidade (provavelmente nega porque ignora) e, dessa forma, 
oferece poucas oportunidades para que adolescentes ou adultos assumam, 
sem culpa ou vergonha, seus desejos. O lugar do conhecimento mantém-
se, com relação à sexualidade, o lugar do desconhecimento e da 
ignorância. (2000, p. 30).  

Ainda como bem ainda aponta a autora em outra obra, essa prática política de 

desconsideração do homossexual – tanto como sujeito individuado pelo Estado, 

cidadão (ao qual são garantidos direitos), quanto como sujeito histórico (que se 

organiza a partir de outras modalidades de subjetivação) – funciona pelo 

silenciamento (e, dado o sucesso dessa prática, pela "eliminação" do diferente). A 

função social higienizadora dessa prática é, por um lado, a da interdição do desejo 

(do e pelo homossexual) e, por outro, a da “garantia da norma” (LOURO, 1997, p. 

68).  

Aclarado parece-nos restar que a norma a que se refere Louro não é outra 

senão uma concepção heterocentrista, cujos fundamentos ideológicos encontram 

uma materialidade que podemos ler como a que oscila do heteronormativismo ao 

machismo mais explicitamente admitido. Pelo primeiro (heteronormativismo), 

podemos entender a projeção desses fundamentos nos campos moral e legal, 

produzindo dados efeitos de sentido, como, respectivamente, por exemplo, 
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anaturalização de relações heterossexuais e a proibição do estatuto de casamento 

às uniões homoafetivas. 

Pelo segundo (machismo), podemos entender essa espécie de exacerbação 

da dessimetria, visto que a estende às relações entre os gêneros masculino e 

feminino. No discurso machista, temos o que poderíamos considerar uma espécie 

de hiperespecialização dos papéis sociais e, malgrado suas especificidades, não 

raro relaciona o feminino à homossexualidade como zonas de exclusão. No primeiro 

campo, determina que mulheres atendem aos rótulos com que configura o gênero; 

no segundo, reproduz a dessimetria de gênero no olhar que lança em direção aos 

homossexuais. Acreditamos que a imagem analisada ilustra o concerto de tais zonas 

de exclusão legitimado pela posição que enuncia pelo verbal e pelo dar a ver da 

imagem. 

No mesmo esteio de raciocínio, o machismo – que, para Castañeda, se define 

por um "conjunto de crenças, atitudes e condutas que repousam sobre duas ideias 

básicas: [...] a polarização dos sexos [e] a superioridade do masculino" (2006, p. 16) 

–, estabelece uma relação dessimétrica que irmana duas minorias. Essa relação 

também produz, pelo atravessamento de discursos outros (cientificamente datados, 

como o discurso biologicista lombrosiano; atemporais, como o cristão, etc.), as 

evidências que sustentam seu ideário de superioridade masculina em uma 

sociedade contraditória, conforme podemos perceber no seguinte excerto:  

Se, por um lado, alguns setores sociais passam a demonstrar uma 
crescente aceitação da pluralidade sexual e, até mesmo, passam a 
consumir alguns de seus produtos culturais, por outro lado, setores 
tradicionais renovam (e recrudescem) seus ataques, realizando desde 
campanhas de retomada dos valores tradicionais da família até 
manifestações de extrema agressão e violência física. (LOURO, 2000, p. 
21) 

Os tempos atuais, embora apresentem avanços na garantia dos direitos aos 

homossexuais (e cabe aqui recordar que, na atualidade, a discriminação por 

expressão sexual encontra antídoto jurídico), são palco de retrocessos mesmo no 

ordenamento legal, como a interdição da discussão de gênero no Plano Nacional de 

Educação. Sob o signo da contradição, o hoje convive, de um lado, com o fluxo de 

milhares de pessoas nas paradas gays espalhadas pelo Brasil e, de outro, com os 
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linchamentos homofóbicos, mesmo no seio das cidades onde predominantemente 

pulsa a vida cultural do país.  

 A peça publicitária em nada é estranha ao seu, nosso, tempo. Ela responde 

tanto à visibilidade da causa gay e à aceitação da cultura que permeia essa causa, 

quanto ao histrionismo reacionário nos plenários, nos palanques, nos programas de 

auditórios. A opacidade está em como ela responde a públicos tão distintos, 

simulando atender a um no mesmo movimento em que dissimula atender a partir 

dos parâmetros exarados pelo outro público. 

Essa nossa última percepção do cartaz aproxima-nos uma vez mais de Žižek. 

O pensador esloveno faz um movimento semelhante quando, ao analisar vários 

filmes hollywoodianos, trata de cenas cujo sentido sexual metaforizado é sutil a 

ponto de coexistir com uma leitura mais pudica da mesma cena. Corrigindo a ideia 

de que a mesma cena pode ser interpretada diferentemente por dois sujeitos lado a 

lado no cinema, Slavoj, ao seu característico estilo, inverte a proposição, fazendo 

coincidir os dois sujeitos em um só, como se ambos habitassem o mesmo corpo 

físico.  

O estratagema argumentativo žižekiano é nitidamente direcionado para 

apontar a esse funcionamento em segundo plano que, mais que se realizar no 

sujeito, constitui o próprio sujeito. A peça publicitária analisada, a nosso ver, situa-

nos de forma símile, coligindo diferentes evidências a diferentes olhares. Mais uma 

vez, parece-nos que o liame marxista-lacaniano que disciplina a linearidade 

žižekiana encontra o forte eco pêcheuxtiano que ressoa na Análise de Discurso em 

que buscamos filiação: a ideologia funciona, mas falha. O concerto ideológico que 

disciplina o que e de onde devemos dirigir o olhar claudica. 

Se o funcionamento ideológico claudica, se falha, ele tem causa. Ou melhor 

dizendo, ele só tem causa porque falha. Acaso o que falha, ou onde falha, não é 

justamente onde o Desejo/desejo atravessa, alegorizando o homoerotismo de forma 

subtil o suficiente para que não se faça presente a um espectador, mas também 

subtil o bastante para gerar, ao outro espectador, aquele átimo que joga, no 

descompasso, entre a identificação e o desconforto com que vê? Os dois públicos 

do cartaz não é, por sua vez, alegoria de dois sujeitos que nos habitam? 

Concluindo, parece-nos que a peça publicitária, embora textualize um 

discurso de conscientização – frise-se: uma louvável iniciativa –, não o faz senão 

silenciando a gravidade do problema e calando o discurso de que a convivência de 
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orientações de gênero nas escolas é muito mais do que a injunção de um 

sentimento de “estar bem”: é um dever e um direito. O combate ao bullying 

homofóbico não se faz (ou fará) mediante a súbita e a-histórica “conscientização”, 

mas resulta(rá) de uma luta, histórica e política, tanto mais eficiente quanto menos 

desigual for a relação de forças.  

Na confluência das materialidades verbal e visual, a construção dessa 

aceitação assim como da tolerância revelou-se uma manifestação última, e superior, 

da própria desigualdade, da manutenção da assimetria, visto que se apresenta com 

uma concessão. Tal como nos programas de TV – para os quais os gays são 

convidados a ocupar um lugar específico de dizer: falar de moda, de festas, de 

fofocas ou da própria sexualidade –, a constituição de uma posição-sujeito de 

perspectiva heterossexual no texto reproduziu, por oposição à bem intencionada 

mensagem, um discurso discriminatório sobre a orientação sexual, materializado na 

falta e no silêncio, e reproduziu também o de preconceito de gênero, na 

textualização visual dos corpos masculino e feminino, talvez por uma estratégia de 

antecipação do que iria chocar menos a posição-sujeito leitor.  

Quando o direito ao respeito é apresentado como um exercício de afetividade 

ao homossexual, o efeito é o comportamento politicamente correto em cena, a 

imagem posada (como a das fotos da campanha), a prática social encenada ao 

outro leitor e ao Outro, simbólico. O que retorna sob o signo da repetição, na 

tessitura da imagem ou no tecido social, é sintoma de investimentos de significação 

que meramente contornam o elemento que nos perturba e que meramente reduzem 

a multiplicidade do exercício da sexualidade humana a uma dicotomia.  

Como reafirmação do poder androcrático, a campanha falha ao não domar o 

anverso dos seus esforços de regulação e higienização do eros homoafetivo do 

outro, que retorna na sepsia da pulsão. Como prática social de boa convivência – a 

contrapartida da ideologia dominante a uma prática de resistência do sujeito 

oprimido –, a campanha falha no contorno edulcorado ao cerne da questão que 

materializa uma espécie de paradoxo enunciativo de, ao mesmo tempo, mentir (que 

se está bem) e dizer o óbvio (que o bullying é inaceitável).  

Se a imagem fala e falha, é porque se matiza pelo encontro abrupto do Real 

com o Simbólico e do cerne indevassado dessa impossibilidade conjuntiva. A 

travessia dessa fantasia talvez implicasse a prática política da autodefinição – a 

redivisão do trabalho social de leitura, que suportasse o gesto de autodesignação. 
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Até porque, conforme aprendemos com Pêcheux (1995), o primeiro primado prático 

da luta proletária é o de que ninguém pode pensar a partir do lugar de quem quer 

que seja. 
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7CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho termina em, e talvez recomece a partir de, suas 

limitações. A começar pela relação entre dois conceitos que são capitais à Análise 

de Discurso e que representam, na teoria, o encontro, muitas vezes conflituoso, de 

águas da psicanálise e dos estudos materialistas.  

Se há a proposição de algumas inter-relações e de uma homologia que lhes 

perpassa a estrutura ou funcionamento, o que fica, fica entre um ensaio de proposta 

e os óbices do percurso. Quanto a estes, não estou bem certo se prevalece a falta 

de um tempo maior de maturação ou as dificuldades idiossincráticas do pesquisador 

em lidar com conceitos tão complexos. 

Como talvez não fosse preciso repetir, a noção de paralaxe trazida de Žižek 

cumpriu basilar função, pois cimentou a relação entre o movimento dos sentidos (e 

do sujeito) e a objetividade material contraditória do objeto – ou a sua 

indecidibilidade no exterior de um trajeto de leitura. Efeitos interconstitutivos um do 

outro, o sujeito histórico mira-se no espelho ideológico de suas evidências que lhe é 

o objeto. O sujeito do desejo configura, perturbando (ou perturba, configurando?) 

essa imagem.  

Por estar em movimento ou por ser efeito condensatório de vários sujeitos em 

movimento, o sujeito mira(-se) em estado de familiar estranhamento com o que vê; 

como uma fotografia tremida, em boa medida reconhecível, mas em detalhe 

irreconhecível, que tiramos em movimento. Talvez seja este o ponto nodal ao fim do 

trabalho: a indecibidilidade de per si do que se nos oferece à vista, à leitura, à 

produção de sentido e a disfarçada (mas indisfarçável) precariedade de um gesto de 

interpretação. Tanto mais disfarçado, aliás, o processo ideológico, quanto mais 

próximos, coincidentes os sujeitos históricos que se realizam no ato de olhar.  

É nesse sentido que o ver, o olhar e o reparar – para usar as categorias que 

me parecem producentes ao ler a imagem –, encontram-se irmanados como 

remanescentes de um passado, tributo que pagam à retroatividade dos sentidos. 

Não é apenas o gesto físico de ver que nos dá notícia de um passado (aquele 

infinitesimal átimo que a luz gastou para ir dos nossos olhos ao objeto e voltar); é-o 

também o olhar, a interpretação, a imagem leitura que incontornavelmente media, 

interpõe-se-nos frente ao objeto. Quando olhamos, “decidimos” enunciativamente 
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(sob a égide um esquecimento anabolizado por um olho que é mais crível do que o 

ouvido) o que, discursivamente, o sujeito histórico realizado em nós já decidira (sem 

aspas!), sempre sob a possibilidade da falha que a garante o sujeito do desejo. 

É esse ponto sempre incontornável que constitui o gesto de interpretação e 

que, afinal, permite os sentidos outros (mas não quaisquer) ou os mal entendidos, e 

que derrota as propostas de inspiração fregeana, diferenciando-nos de um 

algoritmo, pondo um abismo entre a língua e o código.  

Nessa configuração, como ler (olhar, produzir sentido), quando o que se 

espera é o para-além da inteligibilidade? Como confiar no que se lê ou em que 

bases apostar que o que se lê não diz somente o que já fora decidido antes? Como 

resistir a ler, lendo apesar do que lemos? Como não ler atravessado à revelia pelo 

desejo ou melhor: como reivindicar essa leitura atravessada pelo desejo como 

também nossa? Como tirar sentidos outros, radicalmente outros, disso? 

As categorias finais do gesto de leitura aqui proposta apontam para a 

problematização dessas questões, não para que elas deixem de existir ou de fazer 

sentido, mas para que, alertando-nos para elas, possamos delas produzir sentido. 

Nesse ínterim, a metáfora talvez mais apropriada é a de um Bartleby interrogando 

Parrásio (ou Parrásio interrogando Bartleby?). Isto é, a recusa tanto quanto possível 

a fazer o jogo da imagem, o jogo dos sentidos que ali se materializam, admitindo o 

jogo da imagem – os efeitos de sentido que estão ali fazendo-se passar pelos 

próprios sentidos, pela coisa em si, pela verdade. 

Entre esse lacônico, taciturno, quase inaudível (e por isso tão sonoro) 

“preferiria não” de Bartleby e essa farsa da verdade/verdade da farsa da ludicidade 

parrasiana, situamo-nos para interrogar o sujeito histórico e o sujeito do desejo que 

se realizam em nosso gesto de interpretação. Žižek alerta-nos da necessidade de 

arriscar o ato. Não o gesto, conformado às coordenadas simbólicas (ideológicas 

também? Discursivas?) de sua produção. Esse está na ordem da repetição; o risco é 

pouco, calculado, administrável, suportável. O ato!  

Não também o falso ato ou a falsa passagem ao ato. Seja a solução suicida 

(alertada por Lacan sobre a sua ineficiência em mudar as coordenadas), sejam 

soluções solipsistas ou niilistas de leitura que lembra o lacaniano malogro dos não 

tolos. Algo como se a imagem não significa de per si, ela poderia significar qualquer 

coisa ou, ainda mais não tolo (e por isso ainda mais errado), a imagem não significa 



270 
 

porque o sentido não está nela. Esse suposto ato apenas enviesa o, para além do 

sempre-já enviesado, caminho da interpretação. 

A talvez quimérica busca aqui (e que funciona justamente por ser... quimera) 

é a do ato de leitura. A leitura que questione a evidência do que lemos e, se 

possível, questione a forma como se questiona o que se lê. A leitura como ato que 

busque o que produz, o que fala e falha em nossos gestos de leitura. 

É evidente que se busca a excepcionalidade (no sentido de exceção). Tanto 

quanto é evidente que o eventual logro é raro, fátuo, por vezes despercebido. O 

efeito mais amiúde esperado é o do exercício, do ensaio, do forçamento de limites. 

Ao menos, a parcimônia da evidência ideológica e alguma emergência menos 

aleatória desse nós-mais-que-nós-mesmos. 

Sendo assim, como planejar com alguma possibilidade de sucesso uma 

análise, um exercício de leitura que cumpra tal tarefa? Como aplicar aqui ou explicar 

em sala de aula o que uma imagem significa, a partir do modo como configuramos o 

problema? Excedendo a questão da imagem (até porque não é só da imagem que 

tratamos aqui), como raspar nesse ato de leitura que transcende o gesto e produz a 

ruptura? Como situar-se em outro lugar a partir do qual possamos ouvir/ler/ver o 

outro ou vermo-nos como o outro? Como produzir as condições ideais para que a 

imagem empírica nos surpreenda (“subitamente”, produzamos uma outra imagem 

leitura, como rastro de um outro sujeito que se materializou em nosso olhar)? Se a 

análise que apresentamos não pode ser alçada à condição de uma “resposta” – o 

que jamais cogitaríamos --, talvez encontre o seu valor em fazer funcionar tais 

perguntas.  
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