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RESUMO 

_________________________________________________________________________

Esta dissertação, que tem como título Inscrição discursiva da subjetividade homoafetiva 
na G Magazine, se propõe a descrever/interpretar modos de subjetivação que se 
configuram discursivamente nas confissões de homoafetivos, inscritas em cartas 
endereçadas à G Magazine. O estudo fundamenta-se nas teorizações da Análise do 
Discurso francesa, com foco nas discussões foucaultianas notadamente práticas discursivas 
que produzem sentidos acerca dos processos de subjetivação e da sexualidade.    
Metodologicamente, a pesquisa é de caráter qualitativa/interpretativista e se insere no 
campo da Lingüística Aplicada (LA), situando-se em uma abordagem que prima pela 
realidade histórico-cultural dos sujeitos, estabelecendo múltiplos diálogos com outros 
campos do saber, os quais tratam da questão do sujeito, do discurso e da sexualidade. A 
análise dos dados indicia que a revista G Magazine funciona como um espaço discursivo, 
em que os indivíduos na condição de homossexual, toma-o como o lugar que lhe confere 
segurança para falar de si, do que lhe aflige, pois a natureza da revista lhe sugere um 
pertencimento a uma mesma formação discursiva – a de homoafetivo. Assim sendo, alguns 
dos sentidos construídos são que a investigação das cartas selecionadas para este trabalho, 
revelou que as formas de subjetivação de tais homoafetivos são emergentes do jogo das 
interdições, os outros que os constituem como sujeito de uma sexualidade e que se 
materializam no funcionamento da confissão. Esses homoafetivos, em um gesto de 
inscrição incessante de alternativas para ser sujeito de sua própria verdade, de sua própria 
sexualidade, buscam do seu interlocutor, no caso, o psicólogo, um encaminhamento, uma 
“luz” que possa orientá-los, na tentativa de livrar-se das formas de assujeitamento. Instala-
se, dessa forma, como um ponto de resistência: o ser tenta desvincular-se de certos estados 
de submissão, abrindo-se a outros modos de ser sujeito.  

Palavras-chave: discurso, modos de subjetivação, homoafetividade. 



ABSTRACT

_________________________________________________________________________

This thesis, which is entitled Registration discourse of subjectivity homo affective in G
Magazine, is proposed to describe / interpret modes of subjectivity that is set in the 
discourse of homo affective confessions, recorded in letters addressed to G Magazine. The 
study is based on the theories of Discourse Analysis French, with a focus in the discussions 
Foucaultian remarkably discursive practices that produce meanings about the processes of 
subjectivity and sexuality. Methodologically, the research is of appreciative/qualitative 
character and falls in the field of Applied Linguistics (LA), at a press that the historical and 
cultural reality of the subject, establishing dialogues with many other fields of knowledge, 
which deal of the subject matter of speech and sexuality. Data analysis indicates that the 
magazine G Magazine works as a discursive space, where individuals on condition that 
homosexual, take it as the place that it gives security to talk to you, it's worrying, because 
the nature of the journal it suggests a belonging to the same discursive formation - that of 
homo affective . Thus, some of which are felt constructed for the investigation of the 
letters selected for this study showed that the forms of subjectivity of such homo affective 
are emerging in the game of the bans, the other is that as a subject of sexuality and to 
materialize in operation the confession. These homo affective, in a gesture of incessant 
registration of alternatives to be subject to its own truth of their sexuality, to seek his party 
in the case, the psychologist, a referral, a "light" that can guide them in an attempt to get 
rid of the forms of to subject. Installs itself in this way, as a point of resistance: the attempt 
to dissociate itself be of some states of submission, opening itself to other ways of being 
subject.

Key words: speech, modes of subjectivity, homo affectivity. 
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INTRODUÇÃO

______________________________________________________________

Como desejar ares de criação num texto acadêmico, 
sabendo de antemão que a linguagem não é, a rigor, 
obra de uma autoria única e indivisa? (FISCHER, 
2005, p. 129). 

sta dissertação, que tem como título Inscrição discursiva da subjetividade 

homoafetiva na G Magazine, insere-se no campo da Lingüística Aplicada 

(LA), área do saber que vem refletindo sobre novos modos de construção de objetos de 

estudo, e que, para disseminação do conhecimento, na sociedade, vem operando de forma 

interdisciplinar ou transdisciplinar, ou seja, é constituída por percursos de investigação que 

promovem o diálogo de uma construção teórico-metodológica com outra. Dessa forma, 

sintonizada com outras áreas do saber, auxilia-nos a ver as limitações de nossas 

pressuposições (MOITA LOPES, 2006). É um campo de estudo que tem olhado para 

contextos que usam a linguagem em sua proximidade com o social, o histórico e o político, 

em que o sujeito social é historicizado e compreendido como heterogêneo, fluido, 

fragmentado e mutável.  

A concepção de linguagem concebida como prática social é adotada, à medida que 

a entendemos como constituindo e refletindo a realidade e não como mera representação 

dessa. Pretendemos situar a pesquisa cuja temática se volta para a compreensão de novos 

modos de subjetivação nas discussões que hoje fazem parte da agenda da LA em que se 

tornou imperativo ressaltar o papel da linguagem, enquanto prática social, na construção de 

um agir social a partir de práticas discursivas que nos levam a construir posições sociais 

para pensarmos “a natureza multifacetada da experiência humana” (MOITA LOPES, 2002, 

p. 192).

A pesquisa tem como objeto de estudo os processos discursivos de subjetivação de 

homossexuais masculinos em cartas endereçadas à revista G Magazine. Assumindo uma 

abordagem sócio-histórica, institui-se em uma investigação de caráter qualitativo, que se 

preocupa com a compreensão, a interpretação do fenômeno, considerando, principalmente, 

E



12

o seu significado e sua relevância para os estudos da linguagem, exigindo, dessa forma, 

uma abordagem interpretativista na apreensão e análise dos dados.    

Desse modo, trazer a discussão da homossexualidade para LA é procurar através 

dos múltiplos sentidos da linguagem lançar um novo olhar sobre práticas sociais em uso, 

que dizem respeito a uma realidade social em que não existem verdades absolutas e que os 

antigos sentidos considerados naturalizados estão sendo questionados, ou seja, a linguagem 

se propagará por meio de outros arcabouços teóricos ampliando as possibilidades de 

investigação. 

A questão da homossexualidade aparece na constituição do discurso sobre a 

sexualidade, no ponto em que as relações de poder produzem um saber sobre o sujeito 

moderno (FOUCAULT, 2005b). No decorrer da história do Ocidente, a homossexualidade 

sempre amargou um estatuto de estigma e preconceito social, sendo encarada como uma 

orientação anormal quando comparada à heterossexualidade (TREVISAN, 2004). Se antes, 

as relações amorosas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo, principalmente entre 

homens, eram consideradas como sodomia (atividade pecaminosa, indesejável), a partir do 

século XIX, tais relações passam a ser categorizadas e nomeadas como uma patologia, um 

desvio da norma, uma perversão. Dessa forma, surge a figura clínica do homossexual1; e 

assim, de sodomita e pecador transformou-se em doente. Passou a ser visto então, como 

um desequilibrado, como uma monstruosidade, que cabia à medicina, tratá-lo. 

Nos dias atuais, mesmo que a homossexualidade tenha deixado de ser concebida 

como doença, uma vez retirada do CID – Código Internacional de Doenças, e apesar 

também dos significativos avanços que os movimentos gays, na sua efervescência de 

liberação e de afirmação tem operado, no sentido de emprestar maior visibilidade e 

assegurar mais respeitabilidade aos vínculos homoafetivos, ainda pesa sobre tais sujeitos o 

infortúnio do preconceito, da rejeição e da intolerância. 

Nesses termos, o homossexual, pertencente a um grupo não-hegemônico no cenário 

social, representa um espaço revelador de luta e confrontos do ser na busca de inscrever-se 

como sujeito. Então, refletindo sobre a situação desse indivíduo, que em toda sua trajetória 

de vida tem sido relegado ao nível do pecaminoso, da anormalidade ou da transgressão, 

aventuramo-nos a adentrar nessa temática, na busca de respostas para indagações como 

estas: Como, na contemporaneidade, o indivíduo, na condição de homoafetivo, constitui-se 

1 Termo lançado pelo médico austro-húngaro Karl Maria Kertbeny em 1869 e amplamente utilizado pela 
ciência (TREVISAN, 2004). 
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como sujeito de sua própria sexualidade? Que processos de subjetivação são instituídos 

para tornar-se sujeito de suas ações? Que ética é estabelecida? Para tanto, é necessário 

levar em consideração que na atualidade, como aponta Souza (2003), parece haver mais 

uma fragmentação do sujeito, que uma identidade plena e, que, na reflexão de Foucault 

(1995, p. 239), é preciso “promover novas formas de subjetividade, através da recusa deste 

tipo de individualidade que nos foi imposto há vários séculos”.

Assim, levados pela nossa inquietação sobre como sujeitos homoafetivos 

conseguiam inscrever-se como tal numa sociedade em que a forma de vida heterossexual é 

vista como modelo hegemônico e, portanto, normalizadora das condutas sexuais, a 

pesquisa foi encaminhada, tendo sua problematização focada nos modos de subjetivação 

que se configuram discursivamente nas confissões de homoafetivos, inscritas em cartas 

endereçadas à G Magazine, no jogo das possíveis interdições enfrentadas pelos 

enunciadores dessas cartas. Pretendemos assim, compreender como sujeitos homoafetivos, 

frente às interdições impostas pelas relações de poder, desenvolvem estratégias de 

resistências na tentativa de constituir-se eticamente, como sujeitos de uma identidade 

sexual própria, fora do modelo heterossexual. Para tanto, definimos como objetivo geral: 

Descrever/interpretar modos de subjetivação que se configuram discursivamente nas 

confissões de homoafetivos, registradas em cartas endereçadas à G Magazine.

  A partir de discursos que circulam na mídia impressa, principalmente em revistas 

direcionadas a um público específico, aqui, no caso, ao gay, pode-se encontrar variados 

processos de subjetivação, entre um deles, de cuidados de si, ou melhor, processos em que 

o sujeito se transforma em sujeito de si mesmo (FOUCAULT, 2004b; 2005c); uma vez que 

são desses espaços que o ser se utiliza para registrar seu modo de ser, marcando assim uma 

ética e uma estética na construção identitária.  

As cartas, enquanto um gênero de escritura confessional, foram tomadas aqui como 

técnica de inscrita desses indivíduos no plano da confissão dos desejos e dos conflitos 

vividos na relação com sua orientação sexual. Para efeitos de investigação, foram 

selecionados como material empírico 09 cartas-pergunta da coluna No Divã, inscritas na 

seção S.O.S da G Magazine, das edições de janeiro à dezembro de 2006.  

Na expectativa de dar conta da pesquisa no que se refere aos modos de 

subjetivação, foi necessário analisar também as cartas-resposta, advindas de psicólogos, 

por entender que o discurso destes ser imprescindível na constituição ética dos 

enunciadores em questão, uma vez que se institui como a “verdade”, aqui tomada como 
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parrhesía, da qual tais enunciadores buscam para melhorar seu estado de vida, para 

minimizar o sofrimento e a angústia de que são vítimas; ou melhor, instala-se como 

instância de enunciação que pode promover a subjetivação. 

O referencial teórico e conceitual que embasará esta pesquisa inscreve-se na 

perspectiva da Análise do Discurso de orientação francesa (AD), em teorizações de Michel 

Foucault, no que condiz à noção de discurso e aos modos de subjetivação. 

A organização da dissertação se configura em três capítulos. No primeiro, 

trataremos da contextualização e caracterização da pesquisa, espaço em que serão 

evidenciados alguns dos trabalhos mais significativos referentes à temática; os discursos 

que versam sobre os homoafetivos, sujeitos de investigação, como também, os aspectos 

metodológicos que esta pesquisa comporta: a problematização, os objetivos, a definição do 

corpus, a definição do tipo de pesquisa e a perspectiva escolhida. No segundo, será traçado 

o referencial teórico que tratará principalmente da concepção de sujeito em uma 

abordagem foucaultiana; focalizando as técnicas de si, sobretudo as da confissão, da 

parrhesía, da amizade homoafetiva, sendo problematizada também a questão da 

sexualidade e transgressão. No último capítulo, realizar-se-á a análise dos dados.  
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I - CONTEXTUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

[...] é preciso aprender a ouvir em geral, um tema, 
um motivo; é preciso percebê-lo, distingui-lo, isolá-
lo e limitá-lo em uma vida própria; pois é preciso um 
esforço e boa vontade para suportá-lo [...] chega 
enfim o momento em que nos acostumamos com ele, 
quando esperamos, pressentimos que nos faria falta 
se não existisse; e agora continua exercendo sua
opressão e seu encanto e tornando-nos seus humildes 
e maravilhados apaixonados [...] Sempre, finalmente, 
chega a recompensa de nossa boa vontade, de nossa 
paciência, de nossa eqüidade, nossa suavidade 
relativamente ao estranho, pois este despe lentamente 
seu véu e se apresenta como nova, indizível beleza 
(NIETZSCHE, 2002, p. 214).

este capítulo, objetivamos apresentar a contextualização e caracterização da 

pesquisa, além de fazer uma incursão por alguns já ditos, em diversas áreas do 

conhecimento e evidenciar o percurso metodológico tracejado, com destaque para a 

questão de pesquisa, a problematização, os objetivos, a constituição do corpus e a escolha 

do campo teórico que sustenta nossa análise. 

1.1 O homoafetivo como sujeito de investigação 

O homossexual torna-se personagem do discurso científico só a partir do século 

XIX, quando a área médica passa a conceber a homossexualidade como uma perversão, 

uma patologia. E na condição de um desequilibrado, de uma monstruosidade, o 

homossexual aparece pela primeira vez nessa área, no artigo de Westphal sobre as 

“sensações sexuais contrárias”. (FOUCAULT, 2005b, p. 43). 

N
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É publicado o primeiro compêndio de Sexologia, denominado Psychopathia

Sexualis, em 1886 de Richard Von Krafft-Ebing. Nessa obra, o termo homossexualidade é 

associado a “travestismo” e “degeneração”. Já no ano de 1897, surge a primeira obra 

clássica em Sexologia, Untersuchungen über die Libido sexualis, do alemão Moll. Para 

esse autor, a homossexualidade ocupava posição central entre as perversões sexuais, 

considerando-a como única aberração sexual contra o padrão homem-mulher. 

(BREMMER, 1995). O médico psiquiatra alemão Sigmund Freud também, em sua teoria 

psicanalista, classificou o comportamento do homossexual como uma alteração da 

evolução normal da psique humana (BREMMER, 1995).  

Na área de Direito, o italiano Lomboroso elaborava, no final do século XIX, uma 

nova ciência da criminologia, desenvolvendo estudos a partir de noções como as de 

“criminoso nato” e “constituição criminosa”. Para o autor, por trás do crime, ficava agora 

visível o criminoso. Com tal reflexão, a classe médica passou a ver os homossexuais como 

uma raça distinta em que os corpos masculinos eram habitados por almas femininas, algo 

já defendido por outros estudiosos. (BREMMER, 1995). Essas concepções firmavam-se no 

pressuposto de que existia uma constituição naturalmente criminosa ou patológica, inerente 

a certos indivíduos e que, por sua vez, deveriam ser tratados. 

Outro trabalho que merece ser destacado no âmbito do Direito é Atentados ao

pudor: estudos sobre as aberrações do instincto sexual, publicado em 1894 por Francisco 

José Viveiros de Castro, professor de direito criminal na faculdade de Direito do Rio de 

Janeiro. Essa obra defendia que a “inversão” era um problema médico, de natureza 

congênita e patológica. Sob a concepção de que o homossexual sofria de “efeminação” – 

uma alteração psíquica, não cabia à lei puni-lo, mas cabia à medicina tratá-lo. (GREEN, 

2000; TREVISAN, 2004). 

No campo das Ciências Sociais, a literatura produzida vem dando, nas últimas 

décadas, uma especial atenção a pesquisas voltadas à sexualidade humana, no que se refere 

às relações de gênero e ao comportamento das chamadas “minorias sociais” (PARKER, 

2002). No Brasil, destaca-se o trabalho Aspectos sociológicos do homossexualismo em São 

Paulo, de José Fábio da Silva, publicado em 1958 (GREEN e TRINDADE, 2005). O autor 

trabalha com a noção de grupo minoritário, concebendo os homossexuais como um grupo 

desse tipo, determinando-os como uma subcultura distinta.  

Na década de 1970, época em que uma Antropologia Urbana começa a efervescer, 

é produzida uma série de trabalhos sobre a homossexualidade. Dentre eles, pode-se 
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mencionar a pesquisa de Carmen Dora Guimarães: O homossexual visto por entendidos, de 

1977, publicada em 2004, que trata de uma análise sobre a construção biográfica de 

homossexuais moradores na cidade do Rio de Janeiro, no início dos anos 1970. Conforme 

o prefaciador dessa obra, Gilberto Velho, esse trabalho representa uma contribuição 

enorme para a história social da homossexualidade no Brasil. Juntam-se a este, a pesquisa 

antropológica de Edward MacRae (l990), A construção da igualdade: identidade sexual e 

política no Brasil da “abertura”, que trata de uma análise do grupo SOMOS - primeiro 

grupo gay organizado no Brasil (uma importante organização de ativistas que atuou no Rio 

de Janeiro e em São Paulo pela liberação e afirmação das identidades homossexuais) e o 

trabalho de Terto Júnior, No escurinho do cinema...socialidade orgiástica nas tardes 

cariocas, que investiga o sexo homossexual nos cinemas do Rio de Janeiro (TREVISAN, 

2004; SOUZA, 1997). 

Na área de linguagem, destaca-se a pesquisa de Pedro de Souza: Confidências da 

carne: o público e o privado na enunciação da sexualidade, publicado em 1997. Numa 

perspectiva discursiva (AD francesa), o autor examina o problema da constituição e 

expressão da subjetividade homossexual no contexto do movimento gay emergente nos 

anos de 1978 a 1984, para compreender como os indivíduos são produzidos ou inventam 

modos de se tornarem sujeitos de sua sexualidade. Sua investigação parte de 

questionamentos sobre como deve ser enunciada ou construída a subjetividade 

homossexual no domínio público e que posições de sujeito estão discursivamente 

disponíveis para que os indivíduos, recorrendo à escrita epistolar como forma de 

confidência ou confissão, sejam levados a verbalizar sua prática sexual. Seu trabalho 

apresenta uma análise das cartas pessoais endereçadas ao Grupo de Afirmação 

Homossexual (SOMOS). O autor vem mostrar em sua análise que as cartas tornam-se um 

espaço discursivo de resistência, revelando outra forma de engajamento: o sujeito 

homossexual mantém o seu silêncio estratégico, ultrapassando a cadeia da interdição 

social, sem produzir visibilidade.   

Importantes estudos também vêm sendo desenvolvidos no campo da Lingüística 

Aplicada (LA), área do conhecimento que nos últimos tempos vem demonstrando 

modificações em suas abordagens de estudo da linguagem, desde as concepções 

epistemológicas até os procedimentos metodológicos utilizados para o contato com o seu 

objeto e com os sujeitos de análise (MOITA LOPES, 2002; SIGNORINI, 2002). O 

lingüista Moita Lopes, orientado por uma abordagem socioconstrucionista, analisa as 
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práticas discursivas, na instituição escolar, relacionadas às identidades sociais de raça, 

gênero (feminino e masculino) e sexualidade (homoerótica e heterossexual). 

Recentemente, esse lingüista vem desenvolvendo pesquisas sobre a construção de 

identidades homossexuais na mídia brasileira. 

Nelson (2006) apresenta uma maneira de fazer pesquisa em LA informada pela 

teoria queer2. A pesquisadora traz a temática argumentando que o uso de teorizações queer

e pós-estruturalistas tem aumentado no campo da LA para focalizar questões lésbicas e 

gays. Nesse sentido, aponta que todas as identidades sexuais têm sido problematizadas 

como performance, pensadas como “atos” em vez de “fatos”, distanciando-se do enfoque 

tradicional de considerar a liberação de identidades oprimidas. Sob a noção de 

“glocalização”3 a autora enfatiza que as identidades homossexuais devem ser concebidas 

não como fatos objetivos de abrangência universal ou como verdades internas, essência, 

mas como construtos teóricos que emergem em épocas e lugares específicos. As 

identidades sexuais significam relações sexuais que estão sendo instituídas, contestadas e 

de forma contínua negociadas por meio das interações cotidianas. 

Aqui, nesta pesquisa, trataremos da questão da subjetividade homoafetiva, porém, o 

intuito maior será, assim como coloca Foucault (2006): analisar, não os comportamentos, nem 

as idéias, mas as problematizações por meio das quais o ser se dá como podendo e devendo ser 

pensado, e as práticas a partir das quais essas problematizações se formam. Ou melhor, buscamos 

direcionar o nosso olhar investigativo para os modos de subjetivação do homossexual 

masculino na contemporaneidade, a partir de práticas discursivas. Justificando a nossa 

inserção na área da LA, concebida como um campo de estudos mestiço (MOITA LOPES, 

2004), que avança por zonas fronteiriças, não se limitando a interagir somente com os 

estudos lingüísticos (SIGNORINI, 1999), analisamos em cartas endereçadas à G Magazine

os relatos de vida homoafetiva, dialogando com pesquisadores de outras áreas do saber, 

principalmente com Michel Foucault (1988; 1995; 2003; 2004a; 2004b; 2005a; 2005b; 

2005c; 2006), que aborda a questão de discurso, da sexualidade e dos modos de 

subjetivação. 

2 Queer vem do inglês e significa estranho, raro, esquisito. É utilizado para se referir ao sujeito da 
sexualidade “desviante” – homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags.  A idéia dos teóricos foi a 
de positivar esta conhecida forma pejorativa de insultar os homossexuais. A Teoria queer não aceita as 
compreensões dominantes da sexualidade, como as categorias de gay, lésbica ou heterossexual.

3 O termo “glocalização” foi criado pelo sociólogo Roland Robertson para denotar: “onde o global está 
localizado e o local está globalizado” (KUMARAVADIVELU, 2006, p. 134). Representam contextos fluidos 
e atravessados por culturas diferentes. 
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1.2 Os discursos sobre a homossexualidade masculina  

Tanto a área da medicina como a do judiciário tiveram um papel de destaque na 

formação do conceito de homossexualidade. As relações entre pessoas do mesmo sexo, 

principalmente homens, no decorrer da história, foram tomadas por diversos campos de 

saber, transformando o sodomita em pervertido, doente e finalmente em homossexual. Um 

novo discurso é construído sobre o sexo e também sobre os indivíduos a partir das 

transformações ocorridas durante os séculos XVIII e XIX. Os sujeitos juntamente com 

suas práticas, seus desvios, suas doenças passaram a ser analisados e especificados. Como 

esclarece Foucault (2005b, p. 43), 

Esta nova caça às sexualidades periféricas provoca a incorporação das 
perversões e nova especificação dos indivíduos. A sodomia – a dos antigos 
direitos civil ou canônico – era um tipo de ato interdito e o autor não passava de 
seu sujeito jurídico. O homossexual do século XIX torna-se uma personagem: 
um passado, uma história, uma infância, um caráter, uma forma de vida; também 
é morfologia, com uma anatomia indiscreta e, talvez, uma fisiologia misteriosa. 
Nada daquilo que ele é [...], escapa à sua sexualidade. Ela está presente nele todo 
[...] É-lhe consubstancial, não tanto como pecado habitual, porém como natureza 
singular.  

Muitos domínios sociais apresentaram suas versões sobre a homossexualidade. Dos 

discursos comuns aos dos postulados da medicina, o homossexual foi diagnosticado como 

uma anomalia, uma patologia. De acordo com Green e Polito (2004), foi a medicina, que 

ao longo de muitas décadas, deteve a hegemonia nos discursos sobre a orientação sexual. 

Esses autores esclarecem que,  

[...] os médicos tinham conceitos sobre o que era normal ou anormal, que os 
orientavam para caracterizar o homossexualismo como doença ou não. Tentavam 
discriminar os homossexuais como passivos, ativos ou mistos e procuravam 
também causas para explicar a existência de homens assim, fossem hereditárias, 
psicanalíticas, biotipológicas ou endocrinológicas (GREEN e POLITO, 
2004, p. 21).
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No nosso país, a primeira abordagem médica sobre a homossexualidade, ocorrida 

em 1872, tratava da prostituição do Rio de Janeiro e da proliferação da sífilis, decorrendo 

daí a tese que defendia a origem endocrinológica da homossexualidade. Tal abordagem 

levava o homossexual a ser objeto de estudo científico da área de medicina. (GREEN e 

POLITO, 2004). 

Segundo Green e Polito (2004), havia uma grande aproximação entre médicos e 

aparato jurídico-policial, ficando a polícia encarregada de capturar os homossexuais 

considerados delinqüentes e entregá-los a pesquisadores da área de medicina, para estudos. 

Uma vez apanhados pela lei, os homossexuais estavam destinados ao confinamento.  

Fry e MacRae (1985), em O que é homossexualidade?, notificam também o papel 

que a medicina tem desempenhado sobre a questão da homossexualidade: seu primeiro 

feito foi tirá-la da condição de crime, tornando-a doença. Médicos e cientistas elaboraram 

suas teses, elegendo dois tipos de homossexuais: os doentes que não têm culpa de seus 

desejos sexuais, denominados de “invertidos” e aqueles que apresentam desvio de caráter, 

escolhendo ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo biológico, os “pervertidos”. E 

assim, sob a condição de desvios, sejam estes psicológicos ou hormonais, o homossexual 

passa a ser visto não mais como um criminoso, mas como um doente que deve se submeter 

aos mais variados tratamentos para se curar. Na concepção desses autores, a 

homossexualidade não significa algo definido, acabado; seu sentido é socialmente situado 

e ideologicamente negociado por meio do discurso. Como preconizam tais pesquisadores, 

não há nenhuma verdade absoluta sobre o que é a homossexualidade: “as idéias e práticas a 

elas associadas são produzidas historicamente no interior de sociedades concretas e [...] são 

intimamente relacionadas com o todo destas sociedades” (FRY e MACRAE, 1985, p. 10). 

Na década de 90, a Ciência Biomédica reforçou seus investimentos em pesquisas 

sobre a origem da homossexualidade buscando descobrir a causa dessa orientação sexual. 

Investigações de ordem neurobiológica e bioquímica são efetuadas, vindo atestar a 

homossexualidade como congênita, caracterizada por uma alteração cromossômica.  

Constatou-se, em um grupo de homens homossexuais, a existência de uma versão 

diferenciada do cromossomo X masculino, que possuía uma região especial denominada 

Xq28, responsável pela tendência homossexual (TREVISAN, 2004). Pesquisas como essas 

dão margem à concepção que se sustentou, por muito tempo, sobre a homossexualidade: 

como um fenômeno de caráter neurobiológico que, conseqüentemente, deve ser tratado 

como uma deficiência ou anormalidade da ordem cromossômica natural que forma o ser 
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humano. 

Segundo Trevisan (2004), com esses estudos pode-se chegar à descoberta de fatos 

inovadores sobre a sexualidade humana, no entanto, não dão conta de explicar a 

constituição da homossexualidade. A discussão deve passar pelo prisma antropológico e 

sociológico e não se restringir, somente, à discussão neurobiológica ou médica. O autor 

defende que os aspectos culturais, psicológicos e educacionais podem interferir no 

comportamento humano e podem também ser responsáveis pela modificação das bases 

metabólicas e hormonais, que determinam a formação da sexualidade. Esse autor também 

notifica que, com o aparecimento da AIDS, emergiu uma investida moralista contra os 

homossexuais, utilizando-se de explicações “científicas”, que afirmam ser a 

homossexualidade uma prática antinatural. A nova doença teria também por função 

desmascarar aqueles que vinham escondendo suas práticas homossexuais sob uma fachada 

heterossexual, de machão ou guardião dos bons costumes. 

Ariès (1986), em seu artigo Reflexões sobre a história da homossexualidade,

menciona algumas conceituações sobre o homossexual, de “perverso” como era tratado na 

Idade Média, passando pelo “monstro” e “anormal” do início do século dezoito, até o 

“doente” do fim do mesmo período (p. 81). Um fato registrado por esse autor refere-se à 

grande preocupação das autoridades dos séculos XV ao XVII com as festas de iniciação 

dos colégios, uma vez que os participantes expressavam um caráter ambíguo, de 

indefinição da sexualidade, concebida como “inversão ritual”. 

Na obra A homossexualidade em Roma, Veyne (1986) reflete sobre a ocorrência da 

homossexualidade nesse país e vê que, ao contrário do que se concebe no senso comum, a 

homossexualidade não era tão livre e desregrada. O autor relata que na Antigüidade pagã 

as relações eram bipolares: atividade/passividade; homem livre/escravo. Embora a 

homossexualidade fosse encarada como “normal” por uma maioria, era criticada pelos 

moralistas políticos que a consideravam artificial, assim como é todo prazer amoroso.  

Ainda comenta que o amor romano se igualava ao amor grego; isto ocorria dada à 

circunstância de ser uma atividade que já estava lá antes da helenização da cultura romana. 

Na sexualidade romana, não se classificava a conduta conforme o sexo dos parceiros e sim 

de acordo com a postura ativa/passiva, ou seja, “o importante é ser penetrador, pouco 

importa o sexo da vítima” (p. 42). O sujeito passivo era rejeitado por praticar a lascívia, 

tida como um grande defeito moral, e também a felação, conduta sexual absolutamente 

vergonhosa. Tais situações, na concepção desse autor, refletem uma sociedade machista, 
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escravagista e profundamente ligada à política, em que as hierarquias são refletidas nas 

relações sexuais: o homem público submete tanto a mulher, o escravo e o jovem aos seus 

prazeres. As relações homossexuais, apesar de serem consideradas ilegítimas, eram 

moralmente aceitas, mas na condição de que cada um deveria manter suas práticas longe 

dos olhos do público. Eram práticas condenadas quando ocorriam nos exércitos, por meio 

da prostituição de adolescentes de “boa família”, quando existia passividade entre homens 

livres e no caso de homofilia feminina. Enfim, a homossexualidade normalmente aceita e 

que todos queriam acreditar que era a única, era aquela, ao modo grego, em que um adulto 

tem relações com um adolescente sem levar em consideração o prazer. 

Perlongher (1987), em O Negócio do Michê: prostituição viril em São Paulo,

realiza um estudo, de caráter qualitativo, do mercado sexual representado pela prostituição 

masculina. O autor faz um relato dos michês nos pontos de prostituição, na cidade de São 

Paulo, localizados, na sua maioria, no centro da cidade. Esses “guetos”, assim considera o 

autor, não se tratam de um local de moradia, mas somente de ponto de comércio. São 

pontos móveis ou flutuantes, variando de acordo com a repressão policial em determinado 

momento histórico. O autor ainda relata que os homossexuais ou travestis que ficavam nas 

ruas eram severamente reprimidos, enquanto aqueles que freqüentavam bares ou comércios 

não eram perturbados, visto não atrapalharem e principalmente porque estavam 

consumindo.  

 Trevisan (2004), em Devassos no paraíso, contrapõe-se às tentativas da classe 

dominante-burguesa, na década de oitenta, de esconder a vivência homossexual brasileira 

sob o tapete da história. Vem com o seu texto revelar a verdadeira história da 

homossexualidade no Brasil desde o tempo da Colônia. O autor faz uma série de relatos 

das impressões de estrangeiros que por aqui passaram. Diz que, no Brasil Colônia, o que 

mais chocava os europeus era a devassidão dos índios, principalmente com relação à 

sodomia (práticas homossexuais). Causavam total estranheza os códigos sexuais daquele 

povo, mas muitos que aqui permaneceram, acabavam se rendendo aos novos costumes, 

fato que gerava a indignação dos compatriotas que ainda viviam na Europa. Essa 

“lassidão” de costumes compartilhada pelos europeus que, na sua maioria, eram 

criminosos sentenciados a viver na Colônia, despertou a preocupação de Portugal, 

determinando que o tribunal da Santa Inquisição aportasse nestas terras. O clima que se 

instalou foi de vigilância constante e de denúncia, sendo que muitos casos foram julgados. 

O autor prossegue sua análise apontando de que forma a homossexualidade vem se 
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expressando no teatro, na literatura, na música e na TV, desde o tempo do teatro colonial, 

em que as mulheres eram proibidas de atuarem, até a crescente inserção de personagens 

homossexuais nos programas humorísticos “familiares”. A explosão do mundo 

homossexual na mídia ocorreu com maior intensidade, segundo o autor, após o desbunde 

gay da década de setenta que, na sua opinião, esta superexposição não seria libertadora, 

mas serviria como uma manobra do mercado que transformou o universo gay em 

mercadoria. 

Outra análise feita pelo autor, que merece destaque, refere-se à questão da 

organização dos movimentos homossexuais. Segundo ele, iniciou-se, no fim da década de 

70, uma busca por uma “identidade grupal”, sendo a preocupação primeira, mudar a si 

próprio antes de mudar o outro. Essa percepção de movimento chocou-se com a visão da 

esquerda ortodoxa da época, causando, assim, uma série de investidas por parte da 

esquerda a fim de politizar estes movimentos. Dessa forma, iniciou-se uma disputa de 

poder, que desembocou em uma institucionalização desses grupos por meio de sua ligação 

com partidos de esquerda; fato que, na opinião do autor, se configurou como um dos 

fatores principais para o fim desses movimentos embrionários. 

Rosa (2004) aponta a existência de duas correntes, a essencialista e a construtivista, 

que buscam, de forma distinta, uma determinada análise no que se refere à 

homossexualidade. A corrente essencialista defende que as categorias sexuais possuem 

uma essência fixa, possibilitando a identificação dos indivíduos pela atribuição de um sexo 

ou outro. É a perspectiva que se aproxima mais da idéia de que a homossexualidade é 

definida geneticamente, ou seja, influenciada pelos fatores biológicos da constituição de 

um sujeito homossexual. Por este motivo, como coloca Rosa (2004, p. 51), “não é possível 

se pensar em identidades itinerantes e de fluidez, pois a biologia é a única para todos os 

seres humanos”. Essa corrente defenderia ainda uma atitude positiva e política em relação 

à homossexualidade, a partir do ato de “sair do armário” e assumir pública e politicamente 

uma identidade gay.

A corrente construtivista nega uma essência biológica da homossexualidade, 

defendendo que a constituição da sexualidade de um sujeito é construída socialmente e 

que, no processo, as experiências podem gerar mudanças de identidades sexuais e que 

essas, por sua vez, não são fixas. Dessa forma, masculino/feminino são categorias relativas 

e mutáveis, construções sociais pelas quais o sexo biológico é compreendido na sociedade 

ocidental. Essa situação de constante mudança e fluidez das identidades incomoda àqueles 
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que defendem a idéia de uma identidade homossexual, pois, aceitando-se a não definição 

de uma identidade, correria-se o risco do ‘enrustimento’, atitude que prejudicaria, segundo 

os autores essencialistas, uma transformação política da atual condição subalterna da 

homossexualidade perante a heterossexualidade.  

Nesses termos, a concepção da homossexualidade como construção social advoga, 

em última instância, a abolição das categorias homossexual/heterossexual na identificação 

dos sujeitos; fato, que segundo Rios (2001), é um caminho apropriado para superar a 

exclusão e discriminação dos indivíduos em função de suas preferências sexuais. 

Corroborando com esse ponto de vista, Bourdier (1999), em sua análise sociológica do 

movimento homossexual, adverte para a necessidade de uma prática política que subverta 

as estruturas sociais e cognitivas, uma vez que é indispensável a ruptura da categorização 

homossexual/heterossexual para o vencimento dos estigmas atribuídos a estes grupos. 

Entre as duas correntes teóricas, instaura-se o debate acerca da questão ser ou estar 

homossexual - condição ou circunstância. De acordo com Trevisan (2004), determinados 

movimentos homossexuais não aceitavam a homossexualidade enquanto uma condição 

inata, mas sim como uma circunstância. Pollak (1986) contribui com essa discussão 

quando afirma que não se nasce homossexual, mas que se aprende a sê-lo em decorrência 

das descobertas efetivadas no decorrer da vivência homossexual. Pode-se compreender 

essa afirmação no sentido de que a homossexualidade deve ser aprendida, pois sua 

vivência exige uma série de procedimentos e códigos que se modificam com o decorrer do 

tempo e de acordo com o local, da mesma forma que acontece com a vivência 

heterossexual. Para Pollak (1986), pode-se vislumbrar a possibilidade de diversas formas 

de ser homossexual, da mesma maneira que se busca, de múltiplas formas, ser homem ou 

mulher. Pode-se dizer, então, que não se nasce homem ou mulher, todos aprendem a sê-los.  

Essa visão, conforme argumenta Pollak (1986), certamente amplia as reflexões 

acerca de uma identidade homossexual, passando a enxergar uma disposição, um desejo 

sexual que pode variar quanto ao objeto. Assim, poder-se-ia pensar em uma sexualidade 

mais diversa e menos institucionalizada. Porém, não se pode desconsiderar o outro lado da 

questão, pois, ao se repensar a questão da identidade homossexual, derrubando as cercas da 

sexualidade e ampliando a percepção do desejo, pode-se retornar a uma postura opressora, 

que por meio do discurso da diversidade e do fim das identidades, passaria a ocultar a 

homossexualidade, encobrindo-a sob o manto da inclusão e da diversidade. Logo, não se 

trata de ignorar a homossexualidade enquanto prática sexual, mas de buscar uma reflexão 
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acerca de direitos e possibilidades de prazer. 

Para Perlongher (1987), essa dificuldade em estabelecer uma identidade reside no 

desejo de se estabelecer uma “retórica igualitária” (p. 197), que anularia as diversidades 

em favor de uma identidade sexual única, ou seja, procura-se normatizar as práticas 

sexuais a partir de padrões, nomes e atitudes como ativo/passivo, bicha/bofe/, gay/gay.

Nesses termos, os autores pertencentes à corrente construtivista admitem que a 

exigência de uma identidade homossexual única pode se tornar mais uma entre as várias 

exigências de uma sociedade normalizadora, que exige certa coesão e necessita de nichos 

de consumo específicos a quem possam oferecer mercadorias apropriadas, bem como 

realizar um controle especializado, na medida em que delimita espaços homossexuais e 

atitudes típicas desses indivíduos.

1.3 Problematização da temática  

Frente ao que foi exposto, refletindo sobre a condição do homoafetivo, de um 

sujeito pertencente a um grupo reconhecido não-hegemônico no cenário social que, ao 

longo da história, como vimos, foi marcado pela discriminação, colocado no nível do 

pecaminoso, da transgressão ou da anormalidade, aventuramo-nos a adentrar nessa 

temática investigando o processo de subjetivação desses indivíduos a partir de leituras e 

problematizações levantadas por Michel Foucault, principalmente, no que concerne aos 

modos de subjetivação.

Para tanto, foi preciso determinar em que circunstância se procederia a investigação 

pretendida. Recorrendo à mídia impressa tomamos como universo de pesquisa revistas 

destinadas ao público gay, dada à condição de ser um meio de interação entre esses tipos 

de sujeitos, também por apresentar determinadas seções que se constituem como 

verdadeiros espaços em que se torna possível publicizar intimidades, rompendo com 

barreiras entre o público e o privado. A partir dessa compreensão, escolhemos a G

Magazine por ser uma revista de circulação nacional, tida como uma referência midiática 

do público homossexual masculino brasileiro, revelando-se, portanto, como um importante 

espaço discursivo que fala para os homossexuais e trata especificamente de suas questões. 
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A G Magazine é uma revista periódica, com edição mensal, lançada desde 1996 

pelo Fractal Edições Ltda – São Paulo, constituída por várias colunas que se dispõem em 

meio a fotos de homens nus, tendo como capa, personalidades da mídia ou modelos em 

fotos sensuais. Destaca-se, no âmbito gay, pelo seu caráter hedonista e popular, na 

divulgação do nu frontal masculino e na retratação do meio homossexual com seus 

aspectos festivos. A revista traz como proposta maior levar divertimento e informações aos 

seus leitores. A badalação, a moda, o erotismo e a cultura gay são aspectos constantes, 

embora apresente outros aspectos do cotidiano dos homossexuais, como preconceito, 

violência e direitos sociais. Dada a sua performance, revela-se como espaço de 

credibilidade e, por conseguinte, de pertencimento para o homossexual masculino, ou 

melhor, constitui-se como um campo de acolhimento ao homossexual; e isso, podemos 

verificar em depoimentos ou em agradecimentos de fãs e assinantes dessa revista: “Muito 

obrigado à G Magazine, que exerce um papel muito importante na minha vida e na de 

vários homossexuais: o de nos informar e nos incluir”4 ; “A revista tem sido para mim uma 

verdadeira companhia, como um amigo do peito que a cada mês aguardo ansiosamente 

para encontrar”5; “ A G Magazine sempre busca o diferente... a essência... o desejo mais 

íntimo do leitor, que, muitas vezes, só encontra a liberdade nas páginas da G”6.

  Depois de refletirmos sobre em que situação específica desenvolveria nossa 

pesquisa, se em textos que falavam sobre os homossexuais, pois a revista comporta colunas 

importantes, ou se em textos que o próprio homossexual se coloca para falar de si, de suas 

dificuldades ou sua assunção à orientação sexual adotada. Optamos por estes últimos, 

tomando-os como relatos perpassados pela técnica da confissão, em que buscaríamos 

examinar práticas discursivas que traduzam modos de subjetivação de indivíduos 

homossexuais.  

Assim, em razão de nossos propósitos, levantamos a seguinte questão para nortear 

nosso trabalho:

Que modos de subjetivação se configuram discursivamente nas confissões 

dos homoafetivos, inscritas em cartas endereçadas à G Magazine, no jogo 

das possíveis interdições enfrentadas pelos enunciadores dessas cartas?  

A partir dessa questão central, poderemos ainda indagar:

4 E-mail publicado na seção de Recado da G Magazine, edição 111  (dezembro/2006), p. 03. 
5 E-mail publicado na seção de Cartas da G Magazine, edição 111  (dezembro/2006), p. 06. 
6 E-mail publicado na seção de Cartas da G Magazine, edição 101  (fevereiro/2006), p. 07. 



27

Como os discursos, advindos de diferentes instâncias sociais (família, 

trabalho, amizade), que atravessam, interdiscursivamente, as cartas são 

constitutivas do processo de subjetivação desses indivíduos enunciadores?  

Que práticas discursivas constituem efeitos de sentidos nas cartas, em que a 

técnica de confissão se faz presente?  

Que elementos lingüístico-discursivos utilizados nas cartas são reveladores 

de processos de subjetivação de seus enunciadores?  

Como as técnicas de si, sobretudo a confissão, se traduzem como instâncias 

de subjetivação dos sujeitos homoafetivos? 

Buscando respostas para tais questões, definimos como objetivos de pesquisa: 

Geral

Descrever/interpretar modos de subjetivação que se configuram discursivamente 

nas confissões dos homoafetivos, inscritas em cartas endereçadas à G Magazine, no 

jogo das possíveis interdições enfrentadas pelos enunciadores dessas cartas.

Específicos

Analisar nos enunciados das cartas-pergunta e em respectivas respostas, 

modos de subjetivação de sujeitos homoafetivos; 

Examinar como as práticas discursivas subjacentes à produção-circulação 

das cartas contribuem para a constituição ética dos sujeitos na relação 

consigo e com tais práticas.

Verificar marcas lingüístico-discursivas que expressem modos de 

subjetivação dos sujeitos homoafetivos nas cartas que constituem o corpus

da pesquisa. 

Descrever, a partir da confissão enquanto técnica de si, outros modos de 

constituição do sujeito ético, observados no funcionamento da interdição, da 

amizade e da parrhesía como elementos constituintes do processo de 

subjetivação desses sujeitos homoafetivos. 

1.4 Definição do corpus
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A atividade de constituição do corpus desta pesquisa envolveu, num primeiro 

momento, um conjunto de textos recolhidos da seção SOS da revista G Magazine, das 

edições de 2006. Trata-se de cartas-pergunta de sujeitos homoafetivos endereçadas a um 

médico, psicólogo ou jurista, na tentativa de conseguir desses profissionais esclarecimentos 

e alternativas para seus problemas. Considerando a importância que tem a constituição do 

corpus para analisarmos, no nosso caso, os processos de subjetivação do homoafetivo, 

optamos, em um segundo momento, por fazer uma seleção mais criteriosa dos textos e 

escolhemos os da coluna No Divã, que são aqueles endereçados a um psicólogo. Perfaz 

assim, um total de nove cartas-pergunta com as respectivas respostas.  

Essa nossa escolha se justifica por entendermos a necessidade de demarcar ou 

unificar uma temática, pois é algo que se configura como elemento facilitador para a 

análise e também por acreditar que essa quantidade de textos é suficiente para se ter uma 

amostragem do que pretendemos aqui. Em conformidade com o que diz Orlandi (2001), a 

delimitação do corpus segue critérios teóricos e não empíricos (positivistas) e não se 

objetiva a exaustividade, nem a completude. O objeto empírico é inesgotável, uma vez que, 

“por definição, todo discurso se estabelece na relação com um discurso anterior e aponta 

para outro” (ORLANDI, 2001, p. 62); o que se estabelece é um processo discursivo do 

qual se pode recortar e analisar estados diferentes. O discurso, portanto, não é fechado em 

si mesmo. Considera a autora, que a exaustividade almejada, deve ser a “vertical”, aquela 

que diz respeito aos objetivos da análise e à sua temática; do tipo que, não vê os dados 

como simples ilustrações, mas trata de fatos da linguagem com sua espessura semântica, 

sua materialidade lingüístico-discursiva, sua memória. 

Inicia-se o trabalho de análise pela configuração do corpus, fazendo recortes, 

delineando-se seus limites, como aponta Orlandi (2001, p. 66-67), “na medida mesma em 

que se vai incidindo um primeiro trabalho de análise, retomando-se conceitos e noções, 

pois a análise de discurso tem um procedimento que demanda um ir-e-vir constante entre 

teoria, consulta ao corpus e análise”. 

1.5 Definição da pesquisa

O desenvolvimento desta pesquisa requer a utilização de referencial teórico-

conceptual e metodológico que busque obter resultados de cunho científico, adotando-se 

uma metodologia concernente à tendência atual das pesquisas em Ciências Humanas e 
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Sociais que vêm assumindo uma abordagem sem reducionismo e cujos resultados não 

podem emergir de um rol de dados isolados. Conforme Freitas (2003, p. 26), a perspectiva 

sócio-histórica “representa um caminho significativo para uma forma outra de produzir 

conhecimento no campo das ciências humanas”. Dessa forma, situado nessa abordagem, 

que prima pela realidade histórico-cultural e pelo sujeito, e inserido também na área de LA, 

linha de pesquisa Linguagem e Práticas Sociais, este estudo implicará estabelecer diálogos 

com outros campos do saber que trata da questão do sujeito e da sexualidade. 

No que se refere ao tratamento dos dados, esta pesquisa de abordagem sócio-

histórica, configura-se numa investigação de natureza qualitativa, como assinala Strauss e 

Corbin (2008), um tipo de investigação que produz resultados não alcançados por meio de 

procedimentos estatísticos ou de outros meios de quantificação. Desse modo, os sujeitos 

não são reduzidos a dados estatísticos e, estes, por sua vez, devem ser apanhados em 

contextos sociais que refletem a realidade da pesquisa. Para Richardson (1999), a 

abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-

se, sobretudo, por ser uma forma adequada para atender a natureza de um fenômeno social. 

Trata-se de um tipo de investigação que se preocupa com a compreensão, a interpretação 

do fenômeno, considerando, principalmente, o seu significado e sua relevância para os 

estudos da linguagem, exigindo assim, uma abordagem interpretativista na apresentação e 

análise dos dados.

Com relação à pesquisa com base interpretativista, Moita Lopes (1996) assevera 

que há um interesse, cada vez maior, por este tipo de pesquisa, não só por apresentar um 

foco de investigação diferente, revelador de novas descobertas que não estão ao alcance de 

pesquisa positivista, mas também por avançar um tipo de método que pode ser adequado à 

natureza subjetiva do objeto das Ciências Sociais. Nesses termos, a pesquisa 

interpretativista em LA volta suas preocupações para vida social e será efetuada 

focalizando a prática discursiva. Como enfatiza Pennycook (2003), um dos objetivos 

centrais desse tipo de pesquisa tem sido o de apresentar questões de linguagem em seu 

contexto social. Os objetos são discursivamente construídos. 

Do ponto de vista dos procedimentos de coleta e/ ou das fontes de informação, 

trata-se de uma pesquisa de caráter documental ou de fonte de papel, pois se utiliza 

essencialmente de material escrito (cartas), que por reunir informações representativas 

sobre o objeto de estudo pesquisado, receberá a organização e o tratamento analítico 

adequados. Segundo Santos (2002), tal técnica vale-se de materiais que ainda não 



30

receberam organização, tratamento analítico e publicação. O texto escrito, enquanto 

material empírico dessa investigação, é tomado não como um objeto mudo ou “inocente”, 

mas como um objeto falante, pois há no seu interior um sujeito que se expressa e que não 

existe fora das relações sociais, de um contexto cultural e histórico. 

Nesses termos, o documento textual (carta) será aqui tratado como monumento.Tal 

operação exige que o analista se volte para a análise de discursos do cotidiano, 

desvinculando-se das grandes narrativas. A ênfase será dada, então, ao acontecimento 

discursivo7, ou seja, trabalha-se com os enunciados efetivamente produzidos, em sua 

irrupção de acontecimento, objetivando compreender as condições que possibilitaram a sua 

emergência em um certo momento histórico. Dessa forma, é uma análise não de cunho 

estritamente lingüístico, pois sua questão pertinente é a de como é que pôde acontecer que 

um determinado enunciado tenha surgido, justamente ele, e nenhum outro em seu lugar; ou 

melhor, trata-se de uma análise que toma os discursos na dimensão de sua exterioridade, 

seguindo a movimentação dos enunciados, sua movência nas ações praticadas por sujeitos 

historicamente situados. Inclui-se, portanto, na tendência da LA, aquela que investiga 

situações reais de uso da língua e da linguagem em contextos específicos e que busca um 

objeto influenciado por questões pertinentes ao sujeito. Esse objeto é pensado com base em 

pressupostos que vão além dos defendidos pela Lingüística considerada teórica; concebe-se 

a língua “a partir de um conceito múltiplo não unificado, produzido por percursos 

transdisciplinares de reflexão sobre as práticas focalizadas” (SIGNORINI, 2002, p. 64). 

1.6 Campo teórico e dispositivos de análise 

O critério de análise que se adota aqui segue a linha discursiva da Análise do 

Discurso de orientação francesa - (AD), que considera que os estudos discursivos visam 

pensar o sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do ser humano, 

descentrando a noção de sujeito (ORLANDI, 2001). 

A AD surge com Michel Pêcheux no final dos anos 60. Enquanto campo teórico e 

metodológico, caracteriza-se desde sua fundação como uma perspectiva transdisciplinar 

(ORLANDI, 1986; GREGOLIN, 2001; 2003), pois decorre do entrecruzamento de teorias 

7 Acontecimento discursivo conforme Foucault (2003), não é uma coisa, uma substância, objeto consistente, 
qualidade ou processo; ele é constituído por cesuras que dispersam o sujeito em uma pluralidade de posições 
e de funções. Assim, não apresenta uma unidade material, uma vez que se produz numa dispersão material. 
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de diferentes campos do saber. Preocupada em pensar o objeto discurso e os instrumentos 

para a sua análise, toma como ponto para articular-se: a) o Materialismo Histórico, como 

teoria das formações sociais; b) a Lingüística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos 

processos de enunciação e c) a Teoria do Discurso, como teoria da determinação histórica 

dos processos semânticos. Além dessas três áreas do conhecimento científico, Pêcheux 

recorre à Psicanálise a fim de obter uma conceituação do sujeito discursivo.  

Dessa forma, quatro teóricos, fundamentalmente, estão na base epistemológica da 

AD: a) Althusser com sua releitura das teses marxistas; b) Foucault com a noção de 

formação discursiva, interdiscurso, memória e práticas discursivas, entre outros; c) Lacan 

com sua leitura das teses freudianas (sobre o inconsciente, com a formulação de que ele é 

estruturado por uma linguagem) e d) Bakhtin com seu conceito de dialogismo, que leva a 

AD a tratar da heterogeneidade constitutiva do discurso (GREGOLIN, 2003). 

A AD trabalha com o discurso como objeto sócio-histórico, no sentido de 

acontecimento. Ou melhor, o discurso é entendido como processo em que se articulam uma 

materialidade lingüística e uma materialidade histórica (sócio-ideológica). Para Orlandi 

(2001), a investigação na AD é feita sobre a língua em seu aspecto semântico, enquanto 

valor simbólico, como parte do homem, da sociedade e de sua história. Não se pretende, 

com essa construção teórica, encontrar a “verdade”, e sim fazer uma reconstrução das falas 

que propiciaram uma “vontade de verdade” em dado momento histórico. 

O conceito de discurso empreendido aqui é o definido por Foucault (2005a, p. 132-

133): “Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados que se apóiem na mesma 

formação discursiva. [...] é constituído de um número limitado de enunciados para os quais 

podemos definir um conjunto de condições de existência”. Os discursos são construídos 

pelos sujeitos a partir de diversas formações discursivas. No entanto, os sentidos de seus 

enunciados estão estreitamente relacionados aos lugares sociais que estes e que seus 

interlocutores ocupam. 

O discurso se revela como o espaço onde se cruzam língua e história; e enquanto 

lugar de possibilidade da relação da língua com a sua exterioridade, a sua interpretação 

leva o analista a postular que o sentido de um texto não é transparente, porém, opaco. Daí 

haver a necessidade do analista romper as estruturas lingüísticas para poder alcançá-lo. 

Como coloca Fernandes (2007, p. 23), é necessário “sair do especificamente lingüístico, 

dirigir-se a outros espaços, para procurar descobrir, descortinar, o que está entre a língua e 

a fala, fora delas, ou seja, para compreender de que se constitui essa exterioridade a que se 
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denomina discurso”.  

Assim, na perspectiva aqui empreendida, o trabalho do analista de discurso não 

pode ficar restrito ao puramente lingüístico, mas como aponta Courtine (1999, p. 17), “em 

descrever a maneira como se entrecruzam historicamente regimes de práticas e séries de 

enunciado; e em rearticular, desse modo, as perspectivas lingüística e histórica em uma 

direção, outrora indicada por Michel Foucault [...]”.

 O discurso não se resume apenas em um conjunto de signos estruturalmente

elencados; porém veicula e produz poder, podendo ser ao mesmo tempo instrumento e 

efeito de poder e também obstáculo, ponto de resistência e ponto de partida de uma 

estratégia oposta (FOUCAULT, 2005a). 

 É na ordem do acontecimento que o discurso deve ser colocado. Sua produção é 

então organizada, selecionada, controlada e redistribuída por meio de procedimentos que 

têm como função aceitar, excluir ou interditar conjurar seus poderes e perigos, conceder 

direitos e privilégios. Ou melhor, o discurso não significa simplesmente algo que revela as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas é “aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual 

nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2003, p. 10).

Considerando os processos de produção de sentidos sobre os homossexuais 

presentes na mídia, observamos um processo de regulação de subjetividades que se 

instaura no jogo enunciativo por meio de mecanismos disciplinares que objetivam produzir 

um sujeito da ordem instalada pelo poder. Tais mecanismos são produtivos na construção 

de uma verdade sobre o sujeito homossexual e, conforme Silva (2004), como não há outra 

maneira do poder manifestar seus efeitos, é pelo discurso que devemos detectar sua 

atuação, quando põe em funcionamento suas micro-formas, seus dispositivos, que se 

materializam na discursividade. 

O discurso só pode ser teorizado dentro de práticas discursivas, as quais, por sua 

vez, funcionam como um campo de regularidades para as possíveis posições de 

subjetividade, ocupadas pelo sujeito ao entrar, como diz Foucault (2003), na ordem do 

discurso. São essas práticas também que estabelecem as relações precisas para que 

determinados objetos apareçam. Elas são definidas no próprio discurso, apresentando-o, 

assim, naquilo mesmo que o define: a especificidade de uma prática discursiva. 

Conforme Foucault (2005a), prática discursiva é um conjunto de regras históricas, 

anônimas, determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para 

uma determinada área social, geográfica, econômica, ou lingüística as condições de 
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exercício da função enunciativa. Tal prática, conforme o autor, não pode ser confundida 

com uma operação expressiva pela qual expressamos uma idéia, uma imagem, um desejo; 

nem com a competência de um sujeito falante ao construir frases gramaticais; nem com a 

atividade racional que pode ser acionada em um sistema de inferência. 

Dessa forma, haveremos de considerar, na análise das práticas discursivas e das 

formações discursivas, o efeito de raridade dos enunciados: o que é dito exclui outros 

dizeres. Como interroga Foucault (2005a): como apareceu um determinado enunciado e 

não outro em seu lugar? 

O enunciado, enquanto unidade elementar, básica que forma um discurso, não pode 

ser confundido com frase ou proposição (unidade, respectivamente, constitutiva da 

lingüística da frase e da lógica). Seguindo o pensamento foucaultiano devemos entender 

que: a) o enunciado não está, necessariamente, submetido a uma estrutura lingüística 

canônica (sujeito-verbo-predicado, como, em português, por exemplo); b) ele está no plano 

do discurso e, por isso, não pode ser submetido às provas do verdadeiro/falso; c) ele é 

“uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com 

que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço” (FOUCAULT, 2005a, p. 

98); d) é justamente a função enunciativa o que torna uma frase, uma proposição, um ato 

de linguagem em um enunciado.  

Nesses termos, estabelecer critérios para pensar o discurso de homoafetivos, 

implica admitir que todo discurso é produzido em condições específicas, numa ordem 

institucionalizada e por relações de poder. Assim, para entender o funcionamento do 

discurso devemos levar em consideração à descrição dos enunciados; devemos dar 

importância às condições de produções específicas de sua produção e a materialização dos 

sentidos no nível enunciativo. 
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II FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A subjetividade é, assim, o nome que se pode dar aos 
efeitos da composição de forças, práticas e relações 
que tentam transformar – ou operam para 
transformar – o ser humano em variadas formas de 
sujeito, em seres capazes de tomar a si próprios 
como sujeitos de suas próprias práticas e das práticas 
de outros sobre eles (ROSE, 2001, p. 143). 

este capítulo, objetivamos apresentar a base teórica dessa pesquisa, a qual tem como 

foco discursivo a concepção de sujeito em uma abordagem foucaultiana, com 

destaque para as técnicas de si, sobretudo as da confissão, da parrhesía e da amizade 

homoafetiva. Além disso, discutimos a questão da sexualidade e transgressão. 

2.1 A tessitura do sujeito em Michel Foucault 

 Nesta secção, trataremos da temática central dos estudos foucaultianos: o sujeito. 

Para tanto, seguiremos o percurso do filósofo francês no que diz respeito ao modo como 

tratou a temática do sujeito em sua obra, envolvendo os três domínios: o arqueológico, o 

genealógico e o ético. 

 Ao longo de vinte anos, compreendidos na década de 1960 e 1970 e início de 1980, 

Foucault dedicou-se a averiguar como se constituiu a noção de sujeito na modernidade e a 

investigar de qual modo o ser humano se constitui como sujeito moderno, contrapondo-se à 

idéia iluminista, a de um sujeito como identidade natural que preexiste ao mundo social, 

político, cultural e econômico, ou melhor, como sendo propriedade da condição humana.  

 No Resumo de um dos Cursos ministrado pelo filósofo, no Collège de France, no 

período de 1980 a 1981, cuja temática era Subjetividade e Verdade, percebe-se que a sua 

preocupação central teria sido tratar a questão do sujeito, ao enfocar a necessidade de uma 

N
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investigação científica que lhe respondesse o seguinte questionamento: “como um sujeito 

foi estabelecido em diferentes momentos e em diferentes contextos institucionais, como 

objeto de conhecimento possível, desejável ou até mesmo indispensável? (FOUCAULT, 

1997, p. 109). Assim também, em seus últimos escritos, no texto intitulado Por que 

estudar o poder: a questão do sujeito, Foucault afirma ser o sujeito e não o poder o tema 

central de seu trabalho, cuja pretensão, como ele próprio expressou: “foi criar uma história 

dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se 

sujeitos” (FOUCAULT, 1995, p. 231).

 A palavra “sujeito” cuja origem é latina – sub-iéctus ou subjectus - é usada por 

Foucault no seu estrito sentido etimológico, significando aquilo ou aquele que é “colocado 

por baixo” ou “súdito”, como se verifica no texto citado sobre o sujeito e o poder, no qual 

o autor explicita: “Há dois significados para a palavra sujeito: sujeito a alguém pelo 

controle e dependência, e preso à sua própria identidade por uma consciência ou 

autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de poder que subjuga e torna sujeito a” 

(FOUCAULT, 1995, p. 235).

 Na sua obra é traçada uma antologia histórica de nós mesmos em relação a três 

eixos: a) da verdade através da qual nos constituímos como sujeito do saber; b) do campo 

de poder por meio do qual nos constituímos como sujeito de ação sobre os outros e c) da 

ética por meio da qual nos constituímos como agentes morais. Representa, portanto, os três 

domínios: Ser-saber, Ser-poder e Ser-consigo, assim denominados, segundo os critérios 

ontológicos de Morey (VEIGA-NETO, 2004). Sobre esses domínios Foucault (1995), 

enfatizava que o seu trabalho lidou com três modos de objetivação que transformaram o ser 

humano em sujeito. Tais modos veremos nos itens a seguir. 

2.1.1 O sujeito do saber 

  No primeiro modo da investigação, Foucault tenta chegar ao estatuto de Ciência a 

objetivação do sujeito do discurso, do sujeito produtivo ou ainda a objetivação do ser vivo. 

(FOUCAULT, 1995). Nesse primeiro domínio, do “ser-saber”, compreendido na fase 

arqueológica, duas obras são básicas: As palavras e as coisas e Arqueologia do saber. Em 

As palavras e as coisas é tratada a autotematização do ser humano na condição de objeto e 
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sujeito da ciência no contexto da historicização da cultura ocidental. Nessa obra, o filósofo 

ao procurar construir um corpo de conhecimento moderno positivo dos seres humanos, 

mostra o sujeito moderno como um novo objeto de discursos, como um objeto que produz 

e como um objeto que vive num mundo natural ou biológico. O sujeito moderno é aí 

concebido como aquele que não está na origem dos saberes, nem como produtor de 

saberes, no entanto, é um produto; ou como diz Veiga-Neto (2004, p. 53) “o sujeito não é 

um produtor, mas é produzido no interior de saberes”. Como exemplos, temos o sujeito 

falante da Lingüística, o ser produtivo da Economia e o ser vivo da Biologia.  

 É nessa obra As palavras e as coisas que Foucault anuncia a “morte do sujeito” ou 

a “morte do homem”, vinculando tal acontecimento ao anúncio da morte de Deus realizado 

por Nietzsche: 

[...] descobre-se então que a morte de Deus e o último homem estão vinculados: 
não é o caso o último homem que anuncia ter matado Deus, colocado assim sua 
linguagem, seu pensamento, seu riso no espaço do Deus já morto, mas também 
se apresentado como aquele que matou Deus e cuja existência envolve a 
liberdade e a decisão deste assassino? [...] o homem vai desaparecer. Mais que a 
morte de Deus [...] o que anuncia o pensamento de Nietzche é o fim de seu 
assassino (FOUCAULT, 2000, p. 534). 

 Esse desaparecimento do homem significa a morte da liberdade existencial, aquela 

que confere ao indivíduo autonomia de criar seu próprio sentido por meio de suas próprias 

ações. Dessa forma, se estabelece uma ruptura com a concepção de um sujeito agente e 

consciente de sua história, de um homem essencial, fonte da liberdade, da verdade e do 

conhecimento. 

 O homem para Foucault é uma produção que surgiu na modernidade, pois até os 

Séculos XVII e XVIII ele não existia dentro do conhecimento científico, ou melhor, não 

havia consciência epistemológica sobre o homem. Só a partir do século XIX, porém, é que 

o homem emerge como objeto e sujeito de investigação. Isso porque, antes dessa era, o 

homem era senhor da representação, condição prévia de todo conhecimento e Deus é quem 

ocupava o lugar central e representava o foco de todo o conhecimento (EIZIRIK, 2005). O 

homem para passar a existir como objeto de estudo, torna-se desconhecido e nebuloso e 

somente a partir daquilo com o qual lhe faz par – o impensado – é que pode ser 

compreensível e é sobre isso que tratará as novas ciências. 
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 Na configuração arqueológica de nossa época destacam-se a psicanálise e a 

etnologia que tratam do par – homem e impensado, estudando, mesmo que de formas 

variadas, a ação do campo do inconsciente sobre a consciência. A psicanálise que se 

constitui como uma prática, por uma relação de escuta do desejo, designa o que sempre 

afeta o sujeito e faz dele um resultado de um campo estranho à consciência. É o jogo do 

desejo, da lei e da morte, enquanto que a etnologia nos coloca no interior da historicidade, 

de um modo bem peculiar, a partir de formas culturais que nos antecedem e nas quais nos 

enraizamos. 

Então, é com uma nova noção de homem que as ciências humanas se ocupam: 

como objeto e sujeito de estudo. O homem aí se separa de antigas crenças e “filosofias”; e 

de essência transcendental se torna o sujeito e o objeto do seu conhecimento, enquanto ser 

imerso na finitude, na historicidade; ou como coloca Rabinow e Dreyfus (1995, p. 31-32), 

“o homem emerge não apenas como sujeito e objeto de conhecimento, mas também, ainda 

que paradoxalmente, como o organizador do espetáculo em que aparece”. Nasce assim, a 

concepção de que o homem é uma invenção recente, de cuja finitude se anuncia – e de uma 

forma imperiosa – na positividade do saber. O homem é, pois, anulado na episteme 

clássica vindo ressurgir na episteme moderna, porém de forma ambígua, uma vez que só 

por meio da vida, do trabalho e da linguagem é que se tem acesso a ele; ou melhor, é 

somente pelo que o homem é, pelo que ele produz e pelo que ele fala que se pode 

realmente conhecê-lo. 

 Em A arqueologia do saber, construída para esclarecer dúvidas metodológicas 

deixadas pela As palavras e a coisas, principalmente, a questão provocada pela declaração 

da morte do homem, Foucault toma como objeto de análise o saber de uma época, com 

especificidade as relações que unem as práticas discursivas a que denominou de epistemes. 

Ressalta que o sujeito ocupa um determinado lugar na ordem do discurso, que ele fala de 

um lugar e, assim, não é o dono livre de seus atos discursivos. O sujeito do enunciado não 

pode ser identificado com o produtor intencional dos diferentes elementos de significação. 

Ele se distingue em tudo do autor da formulação: na natureza, status, função e identidade 

(FOUCAULT, 2005a). Na verdade, ele não é origem ou ponto de partida da articulação 

escrita ou oral; não é o núcleo constante, imóvel e idêntico a si mesmo de uma série de 

operações que os enunciados, cada um por sua vez, viriam manifestar na superfície do 

discurso. O sujeito do enunciado representa, porém, um lugar determinado e vazio que 

pode ser preenchido por diferentes indivíduos. 
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  Nesses termos, o sujeito é um lugar ou posição que varia muito de acordo com o 

tipo ou segundo o limiar do enunciado (DELEUZE, 2005), ou melhor, a posição sujeito 

varia de maneira que, no enunciado, essa posição é vazia e será preenchida por indivíduos 

até certo ponto indiferentes, ao formularem um enunciado ou quando um só indivíduo pode 

proferir uma série deles com posições distintas e exercendo o papel de sujeitos distintos. 

Dessa forma, a posição sujeito é neutra, uma vez que pode ser preenchida por qualquer 

enunciador (GREGOLIN, 2004). 

 Tornar-se sujeito remete a questionamentos acerca de quem fala, quem detém o 

direito institucional ou jurídico de proferir tal discurso; como por exemplo, o médico é 

quem pode ocupar a posição de sujeito em enunciados sobre a loucura ou sobre qualquer 

outra doença, porque o lugar de onde ele fala (clínica, hospital, etc.), é institucionalmente 

reconhecido, conferindo ao que profere o estatuto de enunciado, pois só pode ser dito por 

determinada pessoa que ocupa certa posição, em determinado lugar institucional; ou 

melhor, só o sujeito qualificado entra na ordem do discurso. Assim a instância do sujeito 

não é a de uma consciência empírica ou ideal, uma vez que o discurso não é expressão de 

alguém. Existirá, nos enunciados, um lugar vazio em que diferentes sujeitos poderão fazer 

parte, podendo, só assim, falar sobre determinados objetos. 

  Então, sendo historicamente determinado, o sujeito do enunciado não pode ser 

reduzido aos elementos gramaticais. O que interessa no discurso é a possibilidade de 

determinar qual é a posição que deve e pode tomar todo indivíduo para ser seu sujeito. 

Dessa forma, delineia-se uma instância de exterioridade na qual se podem marcar a 

dispersão do sujeito e sua descontinuidade com relação a si mesmo. 

    

2.1.2 O ser que se constitui nas relações de poder 

 O segundo momento representa aquele que Foucault estudou a objetivação do 

sujeito naquilo que designa de “práticas divisoras”: “o sujeito é dividido no seu interior e 

em relação aos outros” (FOUCAULT, 1995, p. 231). Tal processo objetiva o ser dividindo-

o em doente e saudável; louco e são; criminoso e ordeiro. Trata-se da fase genealógica em 

que o filósofo analisa as articulações entre os saberes e os poderes por meio de uma 

genealogia do poder. 
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 Tal genealogia significa o estudo das formas de poder na sua multiplicidade, nas 

suas diferenças, na sua especificidade, na sua reversibilidade que convém estudá-las como 

relações de força que se entrecruzam, convergem ou, ao contrário, se opõem e tendem a se 

anular. (FOUCAULT, 1997). Essa fase refere-se, portanto, à análise do que somos, 

enquanto atravessados pela vontade de verdade, realizada a partir do estudo da mecânica 

do poder; poder esse relacional que existe em ato, tanto do lado de quem o exerce como do 

lado daquele sobre o qual é exercido. 

 Nessa fase genealógica, Foucault analisa as transformações de determinadas 

práticas institucionais, mostrando a passagem dos suplícios, como violências e castigos 

corporais para o disciplinamento que produz corpos úteis e dóceis ocorridos no âmbito de 

determinadas instituições como o asilo, o hospital, o quartel, a prisão, a escola. Tais 

práticas referem-se ao poder “disciplinar” vinculado à sociedade ocidental, na 

modernidade. Esse poder está fundamentalmente centrado no corpo do indivíduo, uma vez 

que é sobre ele que se impõem as obrigações, as proibições e as limitações (GREGOLIN, 

2004), e é exercido de forma ininterrupta, sendo assim naturalizado e, por conseguinte, 

internalizado pelo sujeito.  

 Trata-se, porém, de um poder que possui uma riqueza estratégica, uma positividade, 

tendo como alvo o corpo humano, não para mutilá-lo ou suplicá-lo, mas para aprimorá-lo, 

adestrá-lo (MACHADO, 1992). Dessa forma, o poder disciplinar não aniquila o indivíduo, 

mas o fabrica, ou melhor, o indivíduo é um dos mais importantes efeitos desse poder, é, 

portanto, o resultado de desenvolvimentos estratégicos complexos no campo do poder e de 

múltiplos desenvolvimentos nas ciências humanas (RABINOW e DREYFUS, 1995). 

 Foucault considera a disciplina como um tipo de poder que comporta todo um 

conjunto de instrumentos, de procedimentos, de técnicas, de níveis de aplicação, de alvos. 

Ele a denomina de uma tecnologia, uma física, uma anatomia do poder (FOUCAULT, 

2004a).

 É com Vigiar e punir que Foucault inaugura essa abordagem genealógica. Essa 

obra trata da história da violência nas prisões evocando as relações entre poder e opressão, 

as origens da prisão e as formas de punição. Nela, Foucault preocupa-se com a 

normalização, a disciplinarização e a formação de saberes e de poderes controladores que 

produzem o indivíduo moderno, ou seja, o homem cognoscível pela pedagogia, pela 

medicina, pela psicologia.   
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Vigiar e punir radiografa aquele lado da sociedade que é esquecido pela crítica 

política e social: o da sociedade disciplinar, a qual representa, conforme Araújo (2001, p. 

70) “imenso cárcere destinado a excluir, punir, separar ilegalidades, conhecer o indivíduo 

que foge às normas, isolar o delinqüente”. É, na concepção de Foucault (2004a), a 

sociedade dotada de uma política das coerções, uma maquinaria de poder, que esquadrinha, 

desarticula e recompõe o corpo humano.  

 Nessa obra, Foucault sinaliza a história da microfísica do poder punitivo, 

descrevendo os princípios da “alma” moderna que nos constitui:  

 [...] o homem de que nos falam e que nos convidam a liberar já é em si mesmo o 
efeito de uma sujeição bem mais profunda que ele. Uma 'alma' o habita e o leva à 
existência, que é ela mesma uma peça no domínio exercido pelo poder sobre o 
corpo. A alma, efeito e instrumento de uma anatomia política; a alma, prisão do 
corpo (FOUCAULT, 2004a, p. 29).   

 Assim, existe todo um poder que incide sobre o corpo para fabricar a “alma” 

moderna na qual se articulam o saber e o poder, tendo como resultado um sujeito 

objetivado por procedimentos normalizadores, punitivos, corretivos, enfim, uma alma que 

se conhece por meio dos investimentos de saber (vigilância) e poder (punição) sobre o 

corpo. Para Foucault (2004a), o poder e o saber estão diretamente implicados: não há 

relação sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e 

não constitua ao mesmo tempo relações de poder. Como bem coloca Deleuze (2005, p. 48), 

o poder “implica o saber como a bifurcação, a diferenciação sem a qual ele não passaria a 

ato”.

 Então, é na articulação do poder e saber que a individualidade moderna é 

produzida. Tal individualidade possui características as quais são definidas como: 

individualidade celular, orgânica, genética e combinatória. (FONSECA, 2003). Celular 

porque é precisamente localizada, ou seja, cada sujeito está vinculado a posições definidas; 

é orgânica por estabelecer que o indivíduo moderno foi produzido para ser útil, ativo; é 

genética por ser o meio, que permite acumulação e armazenamento das durações do tempo, 

tendo a capacidade tanto de reter tais durações como de articulá-las e transmiti-las a outras 

atividades; finalmente combinatória, uma vez que se produz um indivíduo não para ser 

visto isoladamente, mas como componente de um conjunto. Dessa forma, o indivíduo 

moderno, enquanto produto da disciplina, não pode ser considerado como um elemento 
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anônimo pertencente a uma massa amorfa; ele é assim singularizado, possui uma 

identidade a qual é marcada pela docilidade e utilidade. 

 O poder disciplinar também atua sobre os corpos no ponto em que esses 

manifestam seus desejos, no campo da sexualidade. Essa temática é tratada no primeiro 

volume da História da sexualidade, A vontade de saber. Nessa obra, Foucault traça a 

genealogia da sexualidade da modernidade, partindo justamente da descrição do 

funcionamento das relações de poder. Ele argumenta que o poder não é totalmente 

repressivo. Os dispositivos da sexualidade não são somente de tipo disciplinar, que atuam 

para formar e transformar o indivíduo pelo controle do espaço, do tempo, da atividade e 

pelo uso de vigilância e do exame; mas, também são realizados pela regulação das 

populações através do bio-poder agindo sobre a espécie humana, ou seja, pelo tipo de 

poder que se exerce ao nível da raça, da vida e dos fenômenos maciços da população. 

Passa então, do nível do corpo individual para o nível da vida coletiva.  Assim o poder 

disciplinar e o bio-poder integram-se para um controle ou gestão mais efetivo dos corpos. 

 Melhor explicando, há dois conjuntos de mecanismos que se complementam, 

articulados entre si, ocupando pólos diferentes: um centrado no corpo, o poder disciplinar, 

atuando através de mecanismos disciplinares, que configura uma anátomo-política do 

corpo humano; o outro que se refere à população, o bio-poder, atuando por meio de 

mecanismos reguladores, que, por sua vez, configuram uma biopolítica da população, ou 

seja, trata-se de um poder cuja direção incide nos fenômenos biológicos, como a 

natalidade, habitação, saúde pública, levando o Estado a regular a vida da população. 

 E o sexo, como coloca Foucault (2005b), é o acesso, ao mesmo tempo, à vida do 

corpo e à vida da espécie. O controle da natalidade, a histerização da mulher, a sexualidade 

da criança e a psiquiatrização das perversões foram os diferentes modos de compor as 

técnicas disciplinares com os procedimentos reguladores. Conforme esclarece Rabinow e 

Dreyfus, (1995), é o político que se transforma no bio-político, são as tecnologias 

disciplinares que passam a ser aceitas, sob a forma de igualdade e liberdade.

 Então, quando, por volta do século XVIII, a “população” e o “corpo” dos 

indivíduos passam a ser alvo de preocupação dos governos, na sociedade ocidental, surge a 

alma moderna. O homem moderno não é mais o animal de existência política de 

Aristóteles, mas “é um animal, em cuja política, sua vida de ser vivo está em questão” 

(FOUCAULT, 2005b, p. 134). E é a sexualidade que se tornou a chave da individualidade: 

ao mesmo tempo, o que permite analisá-la e o que torna possível constituí-la. Argumenta 
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Foucault (1992) que o sexo sempre foi o núcleo onde se abriga, juntamente com o devir de 

nossa espécie, nossa verdade de sujeito humano. Assim, a sexualidade é entendida como 

um campo no qual se proliferam com maior intensidade, em nossa cultura, as práticas 

discursivas e, por conseguinte, os efeitos de verdade normativa. 

2.1.3 O ser ético 

O terceiro momento representa aquele que Foucault dirige sua análise no sentido de 

responder a questão: qual o modo pelo qual um ser humano constitui-se sujeito? 

(FOUCAULT, 1995); isto é, quando ele busca compreender sobre as maneiras pelas quais 

os indivíduos podem construir a experiência deles mesmos, enquanto sujeitos, 

constituindo-se como tal.  

A palavra sujeito para Foucault não designa pessoa ou forma de identidade, mas os 

termos “subjetivação” no sentido de processo, e “si”, no sentido de relação (relação 

consigo mesmo). E isso do que se trata? Deleuze (2007, p. 116) aponta que: 

Trata-se de uma relação da força consigo (ao passo que o poder era uma relação 
da força com outras forças), trata-se de uma ‘dobra’ da força. Segundo a maneira 
de dobrar a linha de força, trata-se da constituição de modos de existência, ou da 
invenção de possibilidades de vida que também dizem respeito à morte, a nossas 
relações com a morte: não a existência como sujeito, mas como obra de arte. 
Trata-se de inventar modos de existência, segundo regras facultativas, capazes de 
resistir ao poder bem como se furtar ao saber, mesmo se o saber tenta penetrá-los 
e o poder tenta apropriar-se deles. Mas os modos de existência ou possibilidades 
de vida não cessam de se recriar, e surgem novos. 

Foucault, após analisar os “jogos de verdade” sobre o sexo, em A vontade de saber,

desempenha um estudo estratégico da construção da ética ocidental, buscando seu 

fundamento no jogo das relações e definições que cada indivíduo tem consigo mesmo e 

com o próprio sexo. Entra, porém, no estudo da subjetividade, ou como ele mesmo 

denomina “de modos de subjetivação”, publicando a História da sexualidade 2, O uso dos 

prazeres e História da sexualidade 3, O cuidado de si.

Em O uso dos prazeres, Foucault (2006, p. 11) explicita seu intento: 

[...] analisar as práticas pelas quais os indivíduos foram levados a prestar atenção 
a eles próprios, a se decifrar, a se reconhecer e se confessar como sujeito de 
desejo, estabelecendo de si para consigo uma certa relação que lhes permite 
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descobrir, no desejo, a verdade de seu ser, seja ele natural ou decaído. Em suma, 
a idéia era a de pesquisar, nessa genealogia, de que maneira os indivíduos foram 
levados a exercer, sobre eles mesmos e sobre os outros, uma hermenêutica do 
desejo à qual o comportamento sexual desses indivíduos sem dúvida deu 
ocasião, sem, no entanto, constituir seu domínio exclusivo.

Convinha assim pesquisar quais as formas e as modalidades da relação consigo por 

meio das quais o indivíduo se constitui e se reconhece como sujeito. Era preciso estudar os 

jogos de verdade, não em referência às relações de poder, mas na relação de si para si e a 

constituição de si mesmo como sujeito, tomando como espaço de referência e campo de 

investigação o que poderia chamar de história do homem de desejo (FOUCAULT, 2006). 

Em O uso dos prazeres o filósofo estuda como a atividade sexual, na Grécia, 

remete-se a uma perspectiva do exercício da temperança para a realização de um favorável 

uso dos prazeres, do domínio de si e dos outros, da aquisição da liberdade e da verdade. 

Foucault ao invés de estudar a sexualidade enquanto uma experiência particular na 

modernidade, recua no tempo e dedica-se a analisar a lenta formação, durante a 

Antigüidade, de uma hermenêutica de si, investigando a forma pela qual a atividade sexual 

foi problematizada pelos filósofos e pelos médicos, na cultura clássica, no século IV a.C. 

É a “história do homem do desejo” que o filósofo quer construir em O uso dos

prazeres, ou melhor, uma história dos jogos de verdade por meio dos quais o ser se 

constitui historicamente como experiência; entendendo por experiência, “a correlação, 

numa cultura, entre campos de saber, tipos de normatividade e formas de subjetividade” 

(FOUCAULT, 2006, p. 10). Para construir essa história Foucault toma como base textos 

prescritivos, os quais têm o papel de serem operadores permitindo aos indivíduos 

interrogar-se sobre sua própria conduta, velar por ela, formá-la e conformar-se, eles 

próprios, como sujeitos éticos.

No seu trabalho investigativo, Foucault (2006) procura compreender as formas 

pelas quais os antigos gregos problematizaram sua “sexualidade” (p. 9). As aspas, segundo 

ele, possuem valor uma vez que os gregos do século V e início do século III não possuíam 

um termo específico, como o nosso, para designar o campo de experiências a partir do qual 

problematizaram seus desejos e suas práticas sexuais, o que eram e o mundo no qual 

viviam, na insistência em transformar suas vidas em obra de arte - “arte de existência” - 

por meio de uma moral sexual singular. 

A transformação de suas vidas em obras de arte só era possível por meio de uma 

estética da existência. Os gregos não se interessavam muito em determinar quais exercícios 
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sexuais seriam mais ou menos apropriados no coito. Suas questões eram de outra ordem: 

como vincular os prazeres à moral? Como fazer bom uso dos prazeres, da bebida, da mesa, 

do amor, da chèsis aphrodision (da atividade sexual)? Na solução deste problema ético é 

elaborada nos discursos médico e filosófico uma moral viril, pensada, escrita, ensinada por 

homens e endereçada a homens, evidentemente livres.    

Em O uso dos prazeres, são distinguidos quatro aspectos que compõem a ética na 

moral antiga e cristã. O primeiro aspecto é a ontologia ou determinação da substância ética, 

isto é, a parte do indivíduo ou do seu comportamento que é tomada como domínio 

relevante do julgamento ético. Na moral grega clássica, no ponto de vista da sexualidade, 

trata-se da afhrodisia – atos, prazer e desejo; na moral cristã, trata-se da “carne” demarcada 

a partir da queda, do mal e da finitude. O segundo aspecto é a deontologia ou o modo de 

sujeição, ou seja, o modo através do qual o indivíduo estabelece seu relacionamento com 

as obrigações e regras morais. São, na moral grega, as condições e as modalidades de seu 

uso, e, na moral cristã, a lei e a obediência. O terceiro aspecto é a ascética ou a atividade 

autoformadora do trabalho ético, ou seja, a técnica que o ser efetua sobre si mesmo, 

sobretudo, para tentar se transformar a si próprio em sujeito moral de sua conduta. Na 

moral grega é a forma ativa de mestria de si, e, na cristã, a decifração da alma e a 

hermenêutica dos desejos, subordinadas à obediência à figura do pastor. Finalmente, a 

teleologia do sujeito moral, isto é, o tipo de ser ao qual aspiramos quando nos 

comportamos eticamente. Na moral grega constitui-se da procura da liberdade ativa 

indissociável de uma relação com a verdade, e na cristã, da procura da pureza que tende à 

renúncia a si. 

A reflexão moral se ajusta em torno de um campo de cuidado moral, a aphrodisia,

perpassando quatro eixos da experiência, tidos como temas centrais da austeridade sexual, 

nos quais os gregos problematizaram o uso dos prazeres: a relação com o corpo, a relação 

com a esposa, a relação com os rapazes, a relação com o verdadeiro no amor aos rapazes. 

Tais temas podem assim ser definidos: 

a) a relação com o corpo: liga-se à questão da saúde, enquanto eixo da experiência, a 

partir do domínio da Dietética. Para os gregos, o dispêndio exagerado do sêmen 

levava à morte; dessa forma era preciso a aplicação de uma dieta, um regime que, 

exigindo o uso constante da temperança, controlaria o onanismo e as relações 
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sexuais excessivas. O regime era assim, toda uma arte de viver (FOUCAULT, 

2006);

b) a relação com a esposa: era o campo de ação da Econômica; campo esse entendido 

como arte da conduta do homem enquanto chefe de família (FOUCAULT, 2006). 

Sendo o homem um senhor de si e dos outros, deveria bem gerir sua vida e a dos 

que o cercavam. A administração doméstica era prova loquaz de que saberia 

conduzir também a pólis. Dessa forma, deveria se portar como um personagem 

ponderado, capaz de medir seus atos, evitando exageros no trato de sua esposa e 

servos, para que não se tornasse escravo de seus desejos, de seus instintos; 

c) a relação com os rapazes: era o campo de ação da Erótica – entendida como “arte 

da conduta recíproca entre o homem e o rapaz na relação de amor” (FOUCAULT, 

2006, p. 86). Os gregos eram pederastas. Havia discussão acerca dos jogos de 

sedução do homem (amante, ativo denominado de erasta) ao rapaz (amado, pasivo 

denominado de erômeno). A relação sexual entre homens e rapazes era 

problematizada de acordo com os princípios da temperança e do status;

d) a relação com a verdade no amor pelos rapazes: liga-se à questão das condições 

espirituais que permitem o acesso à verdade, a partir do domínio da Ascética 

(PAIVA, 2000).

De acordo com o filósofo francês, nas culturas grega e romana, o lugar de 

constituição do sujeito era uma esfera que dava ênfase à liberdade e à produção de si 

mesmo, ao contrário do que havia ocorrido com o advento da Modernidade. Nesta, a 

produção do sujeito atrelou-se, predominantemente, aos códigos e às normas. Nas suas 

últimas investigações, Foucault abre espaço para pensarmos em novas maneiras de nos 

relacionarmos e de nos produzirmos. Nesse sentido, aponta Deleuze (2007, p. 124):

(...) o que interessa essencialmente a Foucault não é um retorno aos gregos, mas 
nós hoje: quais são nossos modos de existência, nossas possibilidades de vida ou 
nossos processos de subjetivação; será que temos maneiras de nos constituirmos 
como “si”, e, como diria Nietzsche, maneiras suficientemente “artistas”, para 
além do saber e do poder?.  

Já em O cuidado de si, Foucault enfoca os dois primeiros séculos de nossa era, 

período precursor da moral cristã, e retoma os temas já trabalhados no volume anterior, 

ressaltando agora a intensificação de uma cultura de si. Dedica-se a essa problematização 
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nos textos gregos e latinos. Aponta para uma maior austeridade nas relações com o próprio 

corpo, com a esposa, no amor entre os rapazes e na relação com a verdade, ainda inseridas 

no contexto das artes da existência. Tais artes eram centrais no funcionamento da cultura 

da Antigüidade greco-romana. Sua questão central é constatar a emergência de uma arte 

inteiramente nova, dominada pelo cuidado de si, em que se torna evidente é a dependência 

ou independência do sujeito. Tal experiência histórica greco-latina revelou “a possibilidade 

intemporal de processos de individualização ou subjetivação que não passam pelos poderes 

e pelos saberes constituídos” (GOLDMAN, 1998, p. 99).

Nesses dois volumes da História da sexualidade, Foucault traz à tona as questões da 

austeridade sexual, da educação e do exercício da temperança, do domínio de si através de 

práticas e técnicas de si (século IV), até a emergência de uma arte de existência, de uma 

nova erótica denominada cuidado de si (século II de nossa era), buscando compreender a 

presença de elementos semelhantes, de prescrição moral, os quais têm a mesma 

fundamentação ética e um mesmo modelo de constituição de uma subjetividade moral. 

 Nesse contexto, ganha importância o conceito de técnicas de si, que se caracterizam 

como conjuntos formados por práticas que definem a estética da existência, ou seja, 

práticas reflexivas e voluntárias por meio das quais os homens não somente se fixam regras 

de conduta, como também buscam se transformar, modificar-se em seu ser singular e fazer 

de sua vida uma obra de arte, ou como diz Foucault (2006), uma obra que seja portadora de 

certos valores estéticos e responda a determinados critérios de estilo.

 Além das técnicas indicadas por Habermas – a de produção, as de significação e as 

de dominação - Foucault diz que se foi dando conta de que existem, em todas as 

sociedades, essas técnicas de si as quais ele apresenta como:  

aquelas que permitem aos indivíduos realizar, por eles mesmos, um certo número 
de operações em seu corpo, em sua alma, em seus pensamentos, em suas 
condutas, de modo a produzir neles uma transformação, uma modificação, e a 
atingir um certo estado de perfeição, de felicidade, de pureza, de poder 
sobrenatural. (FOUCAULT, 2004b, p. 95). 

Ou correspondem aos procedimentos que são pressupostos ou prescritos aos indivíduos 

para fixar sua identidade, mantê-la ou transformá-la em função de determinados fins, e isso 

graças a relações de conhecimento de si por si ou de domínio de si sobre si.  
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 Tais técnicas, também denominadas de tecnologias do eu, estão inseridas no âmbito 

das relações que se mantêm de si para si, o que é considerado por Foucault estarem no 

domínio da ética. Assim a ética é a própria relação consigo mesmo; ela significa o tipo de 

relação que é necessário ter consigo mesmo, que determina como se supõe que o indivíduo 

se constitui a si mesmo como sujeito moral de suas próprias ações. (RABINOW E 

DREYFUS, 1995). 

 O conceito de ética para Foucault não condiz com o significado original de 

“caráter”, de “costume”, “modo de ser” (VÁZQUEZ, 2005). O que determina uma ação 

como ética é se há ou não contribuição para a formação de subjetividade. Não consiste na 

proibição, mas  em uma relação consigo mais criativa, mais produtiva. Ético refere-se ao 

tipo de pessoa que supostamente se deseja ser, ao tipo de vida que se é estimulado a levar, 

ou ao estado moral especial que se é convidado a atingir (RAJCHMAN, 1993); moral, por 

sua vez, refere-se ao código prescritivo que se é obrigado a seguir, sob pena de sanção, seja 

ela interna ou externa. 

 Foucault (2006, p. 28) ressalta que a ética

não é simplesmente ‘consciência de si’, mas constituição de si enquanto ‘sujeito 
moral’, na qual o indivíduo circunscreve a parte dele mesmo que constitui  o 
objeto dessa prática moral, define sua posição em relação ao preceito que 
respeita, estabelece para si um certo modo de ser que valerá como realização 
moral dele mesmo; e, para tal, age sobre si mesmo, procura conhecer-se, 
controlar-se, põe-se à prova, aperfeiçoa-se, transforma-se.  

A ética, na concepção do filósofo, refere-se a um processo de subjetivação de 

cunho moral, por meio do qual o indivíduo constrói relações consigo mesmo e busca 

transformar-se permanentemente mediante os cuidados, as técnicas ou as práticas de si. 

 Em O cuidado de si, Foucault desenvolve seus estudos, dessa fase ética, 

descrevendo a cultura de si de acordo com cinco modalidades. Na primeira, é apresentada 

a forma corrente na filosofia grega antiga sobre a temática o cuidado de si, partindo de 

Sócrates, indo a Platão e aos estóicos.  

Na segunda, o cuidado de si significa uma série de exercícios, de práticas, de 

atividades diversas: há os cuidados com o corpo, os regimes de saúde, os exercícios físicos 

sem excesso; há as meditações, as leituras, as anotações que se toma sobre livros ou 

conversações ouvidas (FOUCAULT, 2005c), tidas como as verdades das quais se convém 

apropriar-se ainda melhor. O cuidado de si, longe de ser uma atividade solitária, designa 
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uma práxis social; pois “não se trata de renunciar ao mundo e aos outros, mas de modular 

de outro modo esta relação com os outros pelo cuidado de si” (GROS, 2006, p. 132). O 

cuidado de si emerge como um intensificador das relações sociais, como podemos verificar 

nas palavras de Foucault (2005c, p. 57): 

Tem-se aí um dos pontos mais importantes dessa atividade consagrada a si 
mesmo; ela não se constitui um exercício da solidão, mas sim uma verdadeira 
prática social [...] Encontrava-se também – e em Roma, particularmente, nos 
meios aristocráticos – a prática do consultor privado que servia, numa família ou 
num grupo, como conselheiro e existência, como inspirador político, como 
intermediário eventual numa negociação [...] O cuidado de si – ou os cuidados 
que se têm com o cuidado que os outros devem ter consigo mesmos – aparece 
então como uma intensificação das relações sociais. 

  Na terceira, o cuidado de si está em consonância com o pensamento e a 

atividade médica. Essa prática de si implica: 

que o sujeito se constitua face a si próprio, não como um simples indivíduo 
imperfeito, ignorante e que tem necessidade de ser corrigido, formado e 
instruído, mas sim como indivíduo que sofre de certos males e que deve fazê-los 
cuidar, seja por si mesmo, ou por alguém que para isso tenha competência 
(FOUCAULT, 2005c, p. 62-3). 

Na quarta modalidade, várias técnicas se juntam ao cuidado de si objetivando o 

conhecimento de si: exercícios voluntários, estágios de abstinência (permitindo calcular o 

grau de virtude), o exame de consciência (permitindo verificar a adequação dos intentos a 

que o sujeito se propõe e os meios empregados para alcançá-los), dentre outros. 

 Na quinta modalidade do cuidado de si, o objetivo comum dessas técnicas pode ser 

caracterizado pelo princípio do bem geral da conversão a si. Primeiramente, deve ser 

compreendido, assim coloca Foucault (2005c, p. 69): 

como uma modificação de atividade: não é que se necessite interromper qualquer 
outra forma de ocupação para consagrar-se exclusivamente a si, mas, nas 
atividades que é preciso ter, convém manter em mente que o fim principal a ser 
proposto para si próprio deve ser buscado no próprio sujeito, na relação de si 
para consigo. 
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 A relação consigo, definida como uma relação concreta, refere-se a uma ética do 

domínio, pensada através do modelo jurídico de posse: pertencer a si, ser seu.

 Essa teorização fundamental da ética foucaultiana, o cuidado de si, não desaparece 

com o cristianismo, porém se altera, encontrando-se mais em relação à saúde. Coloca-se 

com especificidade nas técnicas de si e nas mais variadas formas como essas técnicas vão 

produzindo uma atualidade da ética. Ética do presente. 

 Segundo Ewald (1984) o cuidado em Foucault é marcado por duas zonas: a 

primeira liga-se à problemática do poder e da governabilidade que ao contrário do que 

alguns críticos comentam, estão intrinsecamente ligados ao tema da ética. A segunda zona 

está ligada à questão política por motivos genealógicos. Seu lugar de nascimento, como 

coloca o autor, “está no Alcebíades de Platão: não seremos capazes de governar os outros 

se não cuidarmos de nós mesmos” (EWALD, 1984, p. 24). O autor continua argumentando 

que o governo dos outros supõe uma ética: toda uma outra cultura política, em um certo 

tipo de governo de si e diz que para Foucault, a questão do cuidado – e da ética – é 

coextensiva à questão do poder.

 Nesses termos, o sujeito constituído por essas técnicas de si não é um sujeito ideal 

de conhecimento, mas um eu ético, que diferentemente do sujeito moral, é um sujeito da 

inquietude, da hesitação do futuro. (GROS, 2006). E uma vez que se constrói por meio 

dessas práticas, exercícios, técnicas é compreendido como um sujeito modificável, 

transformável. Assim, a história do eu como sujeito, como ser-para-si, como 

autoconsciência é a história, nas palavras de Larrosa (2002), das tecnologias que produzem 

a experiência de si.

No percurso efetuado no âmbito dos três domínios foucaultianos – ser-saber, ser-

poder e ser-consigo - vimos que há uma desconstrução da noção de um sujeito 

transcendental, portador de uma essência. No pensamento do filósofo, não há um sujeito 

soberano, fundador, fonte de liberdade e de verdade. Como enfatiza Larrosa (2002), é 

histórica e culturalmente contingente a idéia do que é uma pessoa, um eu, ou um sujeito, 

embora nos pareça evidente esse modo tão peculiar de compreendermos a nós mesmos. O 

sujeito não é um dado a priori, mas constituído em práticas discursivas, ou na concepção 

do próprio Foucault (1995), em práticas verdadeiras, em práticas historicamente 

analisáveis; e, enquanto efeito ou produto dessas práticas, o sujeito não designa um ser 

universal, mas o conjunto de posições singulares que ele ocupa. 
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2.2 A noção de parrhesía

 Na sua genealogia da ética, Foucault, ao se interessar pelas técnicas de si, faz uma 

retomada da perspectiva das relações do sujeito com a verdade8 e toma como objeto 

privilegiado de estudo a noção de parrhesía. Trata-se de uma investigação aos gregos em 

torno do século IV a.C, em que o filósofo empenha-se em apontar a importância da figura 

do Outro (o mestre) no processo de constituição de si, acreditando que só se pode ser

chamado a atingir uma certa verdade de si mesmo somente a partir de um outro que o 

exorta e o arranca de uma alienação primeira. (FOUCAULT, 2004c). 

Etimologicamente, parrhesía é o fato de tudo dizer - franqueza, liberdade de 

palavra, abertura de linguagem, abertura de coração. O termo parrhesía pode ser entendido 

como atividade de fala, indicando um discurso da ordem da sinceridade, da autenticidade e 

da expressão da verdade sobre si mesmo. Refere-se à qualidade moral, à atitude moral (ao 

êthos) e ao procedimento técnico (à tékhne) necessários na transmissão do discurso 

verdadeiro a quem dele precisa para tornar-se um sujeito de veridicção ou um sujeito de 

soberania sobre si mesmo.  

Nesse sentido, a parrhesía é o modo com que o mestre transmite ao seu discípulo o 

discurso verdadeiro, isto é, comunica-se com franqueza, abertura, liberdade; o que para os 

franceses significa o franco-falar (franc-parler) e para os latinos, a liberdade de quem fala 

(libertas). Define-se como prática específica do discurso verdadeiro pelas regras de 

habilidade, de prudência e pelas condições que fazem com que se deva falar a verdade, sob 

tal modo, tal situação, em tal momento, a tal indivíduo na proporção em que esse é capaz 

de recebê-la. Nesses termos, para que o discípulo possa acatar as palavras do mestre é 

preciso que o discurso deste não seja artificial, fingido, de sedução e nem obedeça às leis 

da retórica. É necessário que seja um determinado discurso que o discípulo possa dele 

apropriar-se e que, apropriando-se dele, o discípulo possa alcançar o objetivo 

(FOUCAULT, 2004c).

A parrhesía não se confunde com a lisonja nem com a retórica. A parrhesía requer 

uma fala verdadeira, engajada; trata-se de enunciar uma verdade de maneira direta e clara, 

sem falsidade nem efeitos ostentatórios; ela se estabelece com um único propósito: a 

verdade. Esta, por sua vez, vem selar, garantir, assegurar a autonomia tanto de quem a 

8 A “verdade” para Foucault não era uma coisa única e idêntica em toda parte. Para o filósofo não existe uma 
verdade absoluta, mas regimes, jogos de verdades construídos de acordo com os processos de objetivação e 
subjetivação que formam os sujeitos em cada sociedade e período histórico. 
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profere como de quem a recebe. A lisonja, no entanto, revela-se como um risco moral na 

prática e tecnologia de si, pois se fundamenta na falsidade; e o empenho maior de quem a 

produz é tirar proveito do outro; é uma estratégia que tem como meta final manter aquele a 

quem se endereça a fala na dependência de quem fala. Quanto à retórica, é definida como 

uma técnica cujos procedimentos não têm evidentemente por finalidade estabelecer uma 

verdade, mas convencer o outro daquilo que se professa, seja verdadeiro ou não. 

Concentra-se mais na forma de dizer do que na verdade do dito e assim, enquanto arte de 

persuadir, a retórica permite a quem fala obter a glória do que diz. 

Dessa forma, a prática da parrhesía deve ser comandada pelo princípio da 

generosidade, pois não se trata, como na retórica ou na lisonja de agir sobre o outro sempre 

para maior proveito daquele que fala; ao contrário, na parrhesía, busca-se, 

fundamentalmente, que o outro, a quem se destina à palavra, chegue a constituir por si 

mesmo e consigo mesmo uma relação autônoma, plena, independente e satisfatória, 

característica do sujeito sábio, do sujeito que atingiu a felicidade. A parrhesía pressupõe 

fazer com que, em certo momento, aquele a quem se destina a fala se encontre em uma 

condição tal que não necessite mais do discurso do outro, isto é, já tenha realmente 

interiorizado, subjetivado esse discurso verdadeiro. 

Na cultura grega, a parrhesía é uma atitude esperada do bom cidadão, uma ética, 

um caminho para a democracia, constituindo-se como arte de vida e cuidado de si. É uma 

arte que se aproxima da formulação profética e também da medicina, tendo como propósito 

a transformação do sujeito. Era utilizada como técnica de guia espiritual e aplicada tanto 

no conhecimento e ensino de verdades em relação à natureza e ao mundo (questão 

epistêmica), como para pensar as leis da cidade (questão política) e também para fazer uma 

reflexão sobre a verdade, os estilos de vida e estéticas da existência. 

Conforme Foucault (2004c), a parrhesía é uma qualidade, uma técnica utilizada na 

relação entre mestre e discípulo, entre médico e doente; considerada como aquela liberdade 

de jogo, que faz com que se possa utilizar um conhecimento que seja pertinente para a 

transformação, a modificação, a melhoria do sujeito; ou melhor, é uma técnica que permite 

ao mestre ou ao médico, nas coisas verdadeiras que tem conhecimento, utilizar como 

convém, o que é eficaz, o que é útil para o trabalho de transformação de seu discípulo ou 

de seu paciente. 

Na parrhesia, só pode haver verdade; como aponta o filósofo, ela “é a transmissão 

nua, por assim dizer, da própria verdade” (FOUCAULT, 2004c, p. 426). Nela, o falante 
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utiliza-se de sua liberdade e faz opção por falar com franqueza ao invés de persuadir; pela 

verdade, em vez da mentira ou do silêncio; pela crítica, em vez da bajulação; e se preciso 

for, opta pelo risco de morte, em vez da vida e da segurança. Nesse sentido, a parrhesía se 

configura ao mesmo tempo como uma atitude de verdade e como uma atitude de coragem. 

Como aponta Gros (2004), ela é uma fala perigosa que requer coragem, porque se trata 

comumente de uma verdade que pode ferir o outro e que assume o risco de uma reação 

negativa da parte dele. 

 Assim, para ser considerado parresiasta, é necessário que a enunciação da verdade 

intervenha em condições bem definidas, pois não se é parresiasta por simplesmente dizer a 

verdade ou por falar francamente. O parresiasta não é sincero somente quando enuncia sua 

opinião; sua opinião é também a verdade. Isso implica um ato pessoal, singular, uma 

compenetração de certezas do falante e dos conteúdos do dizer e exige coragem tanto 

daquele que fala como daquele que escuta.

Conforme relata Gros (2004), na cultura antiga, Foucault constatou a existência de 

quatro modalidades de parrhesía: a) profética, que, sob uma forma enigmática, o discurso 

verdadeiro do oráculo exerce uma mediação entre o ser humano e os deuses, o presente e o 

futuro; b) de sabedoria, pela qual o discurso verdadeiro proferido por um sábio que viva 

em retiro essencial liberta o ser necessário das coisas do mundo; c) técnica, pela qual se 

transmite conhecimentos positivos vindo consolidar uma comunidade de iniciados; d) por 

fim, da parrhesía que se opõe a todas as outras: o parresiasta fala em seu próprio nome e 

seu discurso diz respeito a uma situação singular, atual.  

2.3 Sexualidade e transgressão 

Ao seguir o percurso arqueo-genealógico do filósofo francês, vimos que ele 

escolheu o domínio da sexualidade para investigar como o ser humano chegou a 

reconhecer-se como sujeito de uma sexualidade (FOUCAULT, 1995), verificando assim 

como se efetua a relação de cada um consigo mesmo, e, no caso, com o próprio sexo e, a 

partir daí, como se constrói e emerge sua subjetividade.  

A sexualidade lhe interessou por funcionar como um sistema de interdições levando 

o ser a falar de si próprio, em termos de seus desejos; ou melhor, por ser um modo muito 
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importante de experimentar a subjetivação, pelo qual nos subjetivamos como seres do 

desejo. Foucault (2005b, p. 67) aponta: 

[...] a sexualidade foi definida como sendo, “por natureza”, um domínio 
penetrável por processos patológicos, solicitando, portanto, intervenções 
terapêuticas ou de normalização; um campo de significações a decifrar; um lugar 
de processos ocultos por mecanismos específicos; um foco de relações causais 
infinitas, uma palavra obscura que é preciso, ao mesmo tempo, desencavar e 
escutar.

O sexo, por sua vez, é concebido como o componente mais especulativo, mais ideal 

e igualmente mais interior, num dispositivo de sexualidade que o poder sistematiza em 

suas captações dos corpos, de sua materialidade, de suas forças, suas energias, suas 

sensações, seus prazeres (FOUCAULT, 2005b); e tem uma historicidade e esta 

historicidade refere-se à história de como ele entrou no discurso e como se tornou 

vinculado à dinâmica do saber/poder/prazer. Como bem coloca Butler (2003, p. 155):  

[...] o sexo é um construto ideal que é forçosamente materializado através do 
tempo. Ele não é um simples fato ou condição estática de um corpo, mas um 
processo pelo qual as normas regulatórias materializam o sexo e produzem essa 
materialização através de uma reiteração forçada dessas normas.

Dessa forma, as normas que regulam o sexo trabalham de maneira performativa 

para constituir a materialidade dos corpos, para materializar o sexo do corpo e a diferença 

sexual a serviço da consolidação do imperativo heterossexual. É, portanto, por meio do 

“dispositivo” que a sexualidade é regida, bem como o sexo (ato sexual), disciplinado. 

Dispositivo é, assim, o termo através do qual Foucault (1992, p. 244) tentou demarcar: 

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O 
dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos.  

Assim, compreendem-se por dispositivo da sexualidade práticas discursivas e não 

discursivas, saberes e poderes que objetivam controlar, normatizar e estabelecer 
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“verdades” em relação ao corpo e seus prazeres. Tal dispositivo, com suas verdades e 

valores morais, estabelecem aquilo que deve ser praticado e interfere tanto nas construções 

individuais em relação aos prazeres e ao corpo quanto na constituição de subjetividades. 

Em termos históricos, existiram dois modelos para produzir a verdade do sexo: a 

scientia sexualis (ciência sexual) e a ars erótica (arte erótica). Foi a civilização ocidental 

que elaborou a scientia sexualis, como uma das formas gerais de tratar o sexo, 

contrapondo-se a ars erotica desenvolvida pelas civilizações como a China, Japão, Índia e 

nações árabes-muçulmanas (FOUCAULT, 2005b). 

Na ars erótica, o prazer sexual é concebido como um fim em si mesmo, sem ser 

vinculado a prescrições morais ou a verdades científicas. O que se leva em consideração é 

a intensidade do prazer, sua duração e sua qualidade. 

Na scientia sexualis, todo pensamento e ato relacionados ao prazer sexual são 

submetidos a uma análise criteriosa, construindo um arquivo dos prazeres, cujo saber 

produzido é considerado como elemento indispensável à saúde mental do ser humano e ao 

bem-estar da sociedade. 

Nesses termos, foi incutida nas sociedades, desses três últimos séculos, a crença de 

que todo sujeito desviante é uma forma de ameaça ao poder e à ordem instituída. A 

sociedade moderna passou a temer aquele que rompe com o “pacto social”. Dentre os 

desvios, está a homossexualidade, enquanto prática sexual mais pervertida, como era assim

considerada, por afrontar à moral e aos bons costumes. Entretanto, para exercer controle 

sobre os homossexuais, foi necessário classificar a homossexualidade como doença ou 

crime. Com a pecha de sodomia ou pecado nefando, – termos vinculados, obviamente ao

discurso religioso que se atribuíam apenas ao ato, uma vez que até fins do século XIX, não 

se pensava em identidade homossexual – era vista como uma transgressão à ordem natural, 

uma aberração da natureza, uma verdadeira perversão (DIAS, 2004).  

Durante toda a história do Ocidente, a homossexualidade sempre amargou um 

estatuto de estigma e preconceito social, sendo identificada como uma orientação anormal 

quando comparada à heterossexualidade (TREVISAN, 2004). Se inicialmente a 

homossexualidade era definida como uma perversão do instinto sexual causada pela 

degenerescência de seus portadores, depois ela é entendida como um retardamento 

psíquico ou um atraso evolutivo manifesto no funcionamento mental feminino do homem 

(COSTA, 1996). O homossexual, enquanto ser pervertido, apresentava um duplo desvio: 

tanto sua sensibilidade nervosa quanto o seu prazer sensual eram femininos. Daí seu sexo 
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ser definido como contrário aos interesses da reprodução biológica. Uma vez dotado da 

sensibilidade nervosa da mulher, mas sendo incapaz de reproduzir, igualava-se aos 

vaporosos e histéricos, embora estes, assim coloca Costa (1996), serão abandonados à 

própria miséria, enquanto o homossexual será colocado sob o olhar da ciência junto com os 

outros perversos. Ele e a histérica eram uma ameaça à família, à raça e a sociedade. O 

homossexual foi, dessa forma, um dos personagens que emergiu como uma identidade a 

ser conhecida, para ser objeto do saber. 

Conforme Foucault (1992) foi com os psiquiatras, por volta de 1870, que a 

homossexualidade passou a ser objeto de análise médica: ponto de partida, certamente, de 

toda uma série de intervenções e de controles novos. É o início tanto do internamento dos 

homossexuais nos asilos, quanto da determinação de curá-los. Juntamente com uma 

acentuada preocupação com a homossexualidade, surgem também manifestações 

homossexuais com o interesse em expor sua realidade a partir do seu ponto de vista. Os 

homossexuais percebem esta dissecação de seus desejos como um desafio, partindo desta 

“colonização”, em direção a “outras afirmações” (FOUCAULT, 1992, p. 234). Tais 

manifestações representam, na concepção desse filósofo, a resistência que se configura 

como indispensável para afirmação dos movimentos homossexuais. Trata-se, porém, de 

buscar outras formas ou caminhos diferentes daquele institucionalizado pelo dispositivo da 

sexualidade. Ele acredita que uma perspectiva interessante seria fazer com que o prazer da 

relação sexual escape do campo normativo da sexualidade e de suas categorias, e por isso 

mesmo fazer do prazer o ponto de cristalização de uma nova cultura (FOUCAULT, 

2004b).

 Foucault (2004b, p. 82) já questionava: “Precisamos verdadeiramente de um 

verdadeiro sexo?” Mesmo que haja todo esforço para inscrever nos corpos o gênero e a 

sexualidade legítima, os desejos vazam as normas, cruzam as fronteiras. Como aponta 

Nepomuceno (2007, p. 71), “Se há uma matriz da identidade heterossexual e suas 

definições sobre o que é um homem e uma mulher, conseqüentemente, existe o seu espelho 

invertido, aquilo que não corresponde à ‘verdade”. Nesse caso, o sistema de poder incide 

sobre os corpos e os desejos, oferecendo-lhes, de forma paradoxal, o caminho à 

transgressão, à subversão da ordem do verdadeiro sexo. 

Convém então refletir sobre o que diz Foucault (1992) em relação aos movimentos 

homossexuais de liberação e de afirmação. Segundo ele, caberia a estes movimentos, 

batalhar por aquilo que supere o sexual, escapando assim das imposições realizadas pelo 
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dispositivo da sexualidade e pela sociedade capitalista, que estimulam o consumo de 

produtos ligados a uma sexualidade que cultua o falo e o orgasmo. Deve-se transcender a 

reivindicação pela especificidade sexual, deslocando-se para reivindicar formas de cultura, 

de linguagem, de discurso, etc., que são não mais esta espécie de determinação e de fixação 

a seu sexo. 

De acordo com o autor, ainda não ocorreu esta superação, visto que os movimentos 

homossexuais continuam muito presos à dimensão do sexológico, à reivindicação dos 

direitos de sua sexualidade. Algo visto como normal, pois a homossexualidade é uma 

prática sexual que, enquanto tal, é barrada, combatida, desqualificada. O filósofo acredita 

em uma cultura gay que possa inventar modalidades de relações, tipos de valores, modos e 

vida; e propõe que ao invés de introduzir a homossexualidade na normalidade geral das 

relações sociais, “deixemos que ela escape na medida do possível ao tipo de relações que 

nos é proposto em nossa sociedade, e tentemos criar no espaço vazio em que estamos novas 

possibilidades de relação” (FOUCAULT, 2004b, p. 122). 

Neste sentido, o filósofo apresenta alternativas para a construção de um modo de 

vida homossexual, estando a principal delas, sedimentada na amizade alcançada por meio 

de uma ascese individual e de uma dessexualização das relações.  

2.4 A amizade como um modo de vida homossexual  

Ortega (1999) partindo dos últimos trabalhos de Foucault – principalmente de 

entrevistas – vem discutir algumas questões relacionadas à amizade como possibilidade de 

reconstrução de uma estética da existência e de um modo de vida homossexual, ou seja, 

desenvolve uma ontologia da amizade, ao lado da tentativa de destacar a dimensão 

agonística e intersubjetiva do cuidado de si relacionando-a com a análise da amizade. 

Segundo esse autor, são as práticas sadomasoquistas9 que constituem, para Foucault, uma 

forma de dessexualizar o prazer, criando novas possibilidades de obter prazer. Tais práticas, 

denominadas devirilizantes ou dessexualizantes, oferecem várias possibilidades criativas de 

9 Em uma visão foucaultiana, práticas sadomasoquistas são entendidas como uma relação de poder recíproca 
que aspira a um prazer dessexualizado, ou seja, a um prazer que não deve necessariamente está ligado ao 
sexo (genitália), mas que pode, por formas variadas, ser buscado em qualquer outra parte do corpo 
(FOUCAULT, 1981). 
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emergir um novo si mesmo, de se inventar a si próprio e de fazer do corpo, com a ajuda dos 

instrumentos adequados, o lugar da produção de prazeres polimorfos. Representam assim, 

uma alternativa para os valores institucionalizados em nossa sociedade, valores esses que 

dicotomizam, por exemplo, prazer e dor; ou melhor, o sadomasoquismo representa uma 

maneira de empregar o corpo e os prazeres contra o dispositivo da sexualidade, permitindo 

desenvolver uma nova erótica, aquela não orientada para o sexo. O sadomasoquismo, na 

problemática da amizade, institui-se como um exemplo, assim aponta Ortega (1999), de 

encontro permeado de relações de poder, mas que não se transformam num estado de 

dominação. Prossegue o autor, cogitando ser o sadomasoquismo “uma ‘metáfora’ da 

relação de amizade, entendida como um jogo intenso, às vezes arriscado, em que as regras 

são estabelecidas pelos parceiros no momento mesmo de jogar” (idem, p. 150) e ser a 

amizade uma procura e experimentação de novos modos de relacionamento e prazer. 

A amizade é vista por Foucault como uma forma de atualização da estética da 

existência, destinando-se à cultura homossexual. Esta retomada da estética da existência por 

meio da amizade seria possibilitada pela forma de vida atual, na qual os conceitos que 

organizavam a dinâmica da sociedade industrial: classe, família, profissão, matrimônio, 

sexualidade, estariam superados por novas formas de organização. Dessa maneira, abre-se 

espaço para outras formas de vida, ou seja, novas construções sociais e subjetivas, sendo 

que a homossexualidade ocupa um lugar de destaque, uma vez que se organiza dentro de 

relações diferenciadas das impostas à heterossexualidade.

A amizade apresentada por Foucault, não condiz com aquela presente na 

Antigüidade, pois naquela época se tratava de um tipo de relação institucionalizada, sem 

espaço para a experimentação e que também se baseava na supressão das relações sexuais, 

havendo assim uma separação entre o eros e a philia10. Para Foucault interessava 

aproximar estes dois componentes, tornando a amizade uma busca mútua por prazer, 

porém não implicando que toda amizade deva ter um caráter sexual (ORTEGA, 1999). O 

modelo de amizade que interessa a Foucault é dotado das seguintes características: 

reciprocidade simétrica, igualdade, espontaneidade, controle interativo e não fixação num 

contexto determinado. 

Sobre a ascese, enquanto prática, atividade que leva a uma nova forma de vida 

homossexual, Ortega (1999, p. 166) declara:

10 Na concepção de Platão, eros significa sempre uma atividade da alma, enquanto philia designa uma 
condição. Eros, enquanto atividade, conduz à philia, evoca a amizade, mas somente na alma justa 
(ORTEGA, 1999). 
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A ascese é a tarefa de auto-elaboração. Na discussão atual sobre a amizade, a 
ascese deve desempenhar uma função importante, pois mediante as práticas de si
pode-se alcançar uma ascese homossexual, que permita inventar um modo de 
vida até agora improvável. As decisões sexuais possuem uma dimensão 
existencial, atravessam a totalidade da vida e são susceptíveis de transformá-la.  

Nesses termos, tanto o conceito de forma de vida (homossexual) como o de 

amizade permitem a criação de novas formas de existência, recusando porém, toda uma 

cultura homossexual centrada na liberação do desejo e na procura da própria identidade 

sexual. Foucault (1981, s/p.) argumenta:  

Um modo de vida pode ser partilhado por indivíduos de idade, estatuto e 
atividade sociais diferentes. Pode dar lugar a relações intensas que não se 
parecem com nenhuma daquelas que são institucionalizadas e me parece que um 
modo de vida pode dar lugar a uma cultura e a uma ética. Ser gay é, creio, não se 
identificar aos traços psicológicos e às máscaras visíveis do homossexual, mas 
buscar definir e desenvolver um modo de vida.  

 Assim, cada indivíduo deve formar sua própria ética. A ética da amizade prepara o 

caminho para a criação de formas de vida, sem prescrever um modo de existência como 

correto. Essa nova ética da amizade tenta jogar dentro das relações de poder com um 

mínimo de dominação e estabelecer um tipo de relacionamento intenso e móvel, que não 

permita que as relações de poder se transformem em estados de dominação. Tal ética seria 

“um programa vazio”11, com a capacidade de proporcionar as ferramentas para o 

engendramento de relações variáveis e multiformes, moduladas de maneira individual.  

Nessa concepção de modo de vida homossexual, não caberia simplesmente a luta 

dos homossexuais por direitos iguais aos dos heterossexuais, pois conforme Ortega (1999), 

isto, em vez de inventar novas formas de existência não institucionalizáveis, pode 

significar a ampliação a círculos homossexuais das formas de comunidade e 

relacionamento reduzidas, na atualidade, aos heterossexuais; ou seja, lutar pelo direito de 

ter as mesmas formas de vida e de relacionamento que têm os heterossexuais corresponde à 

institucionalização e, por conseguinte, a limitação de uma forma de vida que pode inventar 

11 A noção de “programa vazio” significa aquela forma de vida aberta a inúmeras possibilidades de criar 
novos tipos de relações; podendo cada indivíduo inventar sua própria ética.  
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uma série de possibilidades de existência, as quais podem ir além do casamento, da família 

e da monogamia imposta pelo Estado. Significaria inverter o processo criativo de 

construção de uma ética individual e de novas formas de relacionamento. Sendo assim, 

Ortega (1999, p. 170) enfatiza: 

A luta homossexual deve (nisto consiste seu poder transgressivo ampliável a 
outros tipos de conflitos sociais: movimentos anti-racistas, ou feministas etc.) 
aspirar à criação de um novo ‘direito relacional’, que permita todo tipo possível 
de relações, em vez de impedi-las ou bloqueá-las.  

Nesse sentido, argumenta Foucault (1981), que os homossexuais terão que projetar 

de A a Z uma relação ainda sem forma que é a amizade; e isto simboliza o somatório de 

todas as coisas por meio das quais um e outro podem se dar prazer. O que chamou a 

atenção do filósofo foi essa invenção “ainda improvável” de novos relacionamentos. Na 

sua concepção, um tipo de questão ética que deveria ser levantada seria - Quais relações 

podem ser estabelecidas, inventadas, multiplicadas, moduladas por meio da 

homossexualidade? (FOUCAULT, 1981) - ao invés de questões como – Quem sou eu? 

Qual o segredo do meu desejo? A homossexualidade em vez de uma forma de desejo é 

considerada como algo de desejável. É uma oportunidade histórica de reabrir virtualidades 

relacionais e afetivas, por meio das linhas diagonais que se podem traçar no tecido social. 

 Melhor explicando: na busca desse novo tipo de relação, desse modo de vida que 

supere as questões sexuais, o que interessa não é descobrir “quem se é”, “como se é” ou 

“porque se é” de determinado modo, mas sim, como fazer da vida uma experiência 

transformadora, livrando-se de valores morais socialmente impostos e regulados. Na 

opinião do filósofo, tem que se esforçar em se tornar homossexual e não se obstinar em 

reconhecer que o é.

Para Foucault, deve-se ser combatida a imagem que se tem construída da 

homossexualidade, e isto, mesmo que às custas da resistência daqueles que não aceitam a 

homossexualidade enquanto existência válida. Em sua opinião, a homossexualidade deixa-

se ver apenas como uma “forma de um prazer imediato”. Percebe-se claramente esta 

disposição, da opinião pública em geral, em considerar a homossexualidade enquanto uma 

prática estritamente sexual, que excluiria quaisquer outros sentimentos que seriam próprios 

apenas dos relacionamentos heterossexuais, visto que, como afirma o filósofo, 

“continuamos a pensar que algumas dentre elas [práticas que transgridem a lei] insultam a 
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‘verdade’: um homem ‘passivo’, uma mulher ‘viril’, pessoas do mesmo sexo que se 

amam” (FOUCAULT, 1982, p. 03).

A amizade apontada pelo autor, como possibilidade de relacionamento, tem como 

uma de suas funções superar a identidade sexualizada imposta pela sociedade, o que 

levaria a uma transformação desse estilo de vida homossexual voltado para a busca do 

orgasmo, sendo que isso em que se deve trabalhar, parece-lhe, não ser tanto em liberar os 

desejos, mas em tornar a si mesmo infinitamente mais suscetíveis a prazeres.   

Em síntese, para o filósofo não cabe à homossexualidade buscar uma identidade 

delimitadora de práticas, com características próprias e imutáveis. Cabe sim, estar em 

busca do devir, do ser homossexual enquanto um modo de vida, com uma estética da 

existência. Não se deve lutar por uma decifração e conseqüente delimitação de uma 

identidade homossexual, pois se corre o risco de cair nas armadilhas da norma, 

estabelecendo-se como o fez anteriormente, justiça ou a medicina, características próprias 

e determinantes do “desvio”.   

Faz-se necessário aqui registrar que a homossexualidade, assim como a 

heterossexualidade, não são situações universais, condicionadas apenas ao sexo biológico, 

mas são aspectos das múltiplas identidades socioculturais que condicionam nossas formas 

de pensar, sentir, sofrer, amar, viver. A noção de homossexual como também a de 

heterossexual são, portanto, construtos sociais e discursivos (FOUCAULT, 2005a). Nesses 

termos, no processo de constituição do sujeito, um elemento central é o discurso, visto 

como espaço de posições-sujeito e de funções-de-sujeito diferenciadas (FOUCAULT, 

1995). As subjetividades não são dadas, mas produzidas pelo processo discursivo. 

2.5 A cultura da confissão

No decorrer da história, a confissão está interligada a práticas religiosas focadas na 

devoção interior, como o exame de consciência estabelecido pelos modos católicos da 

confissão ou pelo modo puritano do diário íntimo (ARIÈS, 2004).

No mundo ocidental, desde a Idade Média, os rituais de confissão desenvolveram-

se como estratégias importantes na produção da verdade, principalmente sobre o sexo, 

tornando-se assim matéria privilegiada os desejos e as práticas sexuais. Na religião cristã, 
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assim como o sacramento do matrimônio, o sacramento da confissão estava a serviço de 

reprimir e controlar a sexualidade, a qual era considerada como problemática; não por 

causa dos perigos de uma satisfação excessiva, mas “porque a carne é perenemente 

impura” (RAJCHMAN, 1993, p. 108). A partir desse sacramento, a sexualidade foi 

classificada, catalogada, codificada de maneira exaustiva e minuciosa. Constituiu-se, 

portanto, um grande arquivo dos prazeres do sexo. A confissão mesmo na Idade Média, 

época em que havia mais liberdade de enunciação de sexualidade, já era um procedimento, 

assim coloca Foucault (2002), altamente institucionalizado, perfeitamente codificado, 

perfeitamente exigente, da revelação da sexualidade. 

O sacramento da confissão se cristalizou no seio da Igreja Católica, ou como diz 

Foucault (2002, p. 229), no interior de um pequeno objeto, de um pequeno móvel que é o 

confessionário:

o confessionário como lugar aberto, anônimo, público, [...] aonde o fiel pode vir 
se apresentar e onde encontrará sempre à sua disposição um padre que o ouvirá, 
ao lado do qual ele se vê imediatamente situado, mas do qual, apesar disso, é 
separado por uma cortininha ou uma pequena grade.  

O confessionário segundo Rouillard (1999), teólogo católico que analisa a história 

da confissão na Igreja, é um lugar criado entre 1564 e 1584, por Carlos Borromeu, 

arcebispo de Milão, para sistematizar a prática da confissão individual. 

Quanto aos procedimentos da confissão, há uma surpreendente evolução: numa 

primeira época, as indagações do confessor ao penitente referiam-se à prática de algum dos 

pecados sexuais; o que era julgada pecaminosa era a ação. Numa época seguinte, o 

confessor tomando como base as reflexões de Santo Agostinho sobre os dramas e conflitos 

interiores, passou a interrogar ao penitente sobre suas práticas sexuais assim também sobre 

os seus desejos. Agora, não só a ação, mas as intenções se inscreviam como pecados. 

Depois, em uma outra época, o confessor é preparado para fazer um verdadeiro raio-x do 

pecado carnal: aprende a atuação desse pecado em cada uma das partes do corpo, tomando 

conhecimento de objetos e situações que podem incitar cada um desses pecados. O pecado, 

além de espalhar-se pelo corpo do penitente, também envolve o mundo no qual ele vive 

(CHAUI, 1991).  

Então o corpo, enquanto receptáculo da tentação e provocador dela, torna-se 

microscopicamente pecaminoso. Ocorre com ele, assim como havia ocorrido com o 
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pecado, a sexualização, o que significa, conforme Chaui (1991, p. 106): “a preocupação 

cristã com todas as formas da concupiscência, visto ser esta a manifestação da fraqueza da 

carne, e, conseqüentemente, a preocupação está voltada para a percepção, captura e 

controle de tudo quanto desperte prazer”. É por meio da caça ao prazer que tanto os 

pecados quanto o corpo vão sendo sexualizados. E é por meio do prazer que a palavra se 

tornará um pecado sexual. Assim, sob o regime da confissão, a palavra seja ela escrita, 

falada, ouvida, lida ou até mesmo pensada, será submetida a rigoroso exame. 

Na cerimônia da confissão, o confessor não se contentava só em perguntar ao 

penitente se praticou ou teve a intenção de praticar determinado pecado. Incitava-o a falar 

por si mesmo afim de que, por meio das traições das palavras, capturasse o pecado 

escondido. Dessa forma, confessar-se era simplesmente, assim como coloca Souza (1997) 

uma das formas de o indivíduo assujeitar-se ao mesmo tempo como cristão e como 

penitente.

Nesses termos, a confissão se institui como um “ritual de discurso” em que o

sujeito que confessa, que fala coincide com o sujeito do enunciado; é um ritual em que a 

própria enunciação, enquanto ato performativo – “Eu te absolvo dos teus pecados”- produz 

em quem a profere mudanças intrínsecas: inocenta-o, purifica-o, livra-o de seus pecados, 

promete-lhe a salvação. É, assim, um ritual que se desenvolve numa relação de poder, pois, 

como coloca Foucault (2005b), só se confessa com a presença ao menos virtual de um 

parceiro, que não é simplesmente o interlocutor, mas a instância que requer a confissão, 

impõe-na, avalia-a e intervém para julgar, punir, perdoar, consolar, reconciliar. Dessa 

forma, a confissão pode ser definida como “a fala-tipo do assujeitado, o lugar privilegiado, 

na ordem dos discursos, do assujeitamento, ou do limite entre a forma do sujeito de e a do 

sujeito a” (SOUZA, 1997, p. 38).  

Essa prática sacramental, enquanto instância da expressão de verdade do sujeito ou 

da revelação de si, tem-se operado, desde os primeiros séculos da era cristã, de duas 

formas. A primeira, a exomologêsis, que significa “a expressão teatralizada da situação do 

penitente que torna manifesto seu estatuto de pecador” (FOUCAULT, 1988 s/p.), ou 

melhor, o ritual pelo qual o indivíduo se reconhecia como pecador e penitente 

manifestando publicamente. Tal prática, como se vê, tem dimensão pública e não é de 

caráter verbal, mas simbólico, ritual e teatral. A segunda, a exagoreusis, surgida no século 

IV que é a verbalização analítica e contínua dos pensamentos, que o ser pratica nos moldes 

de uma relação de obediência absoluta a um mestre. (FOUCAULT, 1988). Tal 
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verbalização implica uma forma de renunciar ao eu e de deixar de desejar ser o sujeito da 

verdade. Sua dimensão é da ordem do privado. Graças às Ciências humanas, a partir do 

século XVIII e até à atualidade essa técnica de verbalização é reinserida em um outro 

contexto, tornando-se assim o instrumento positivo da formação de um novo sujeito. 

 No primeiro volume da História da sexualidade, A vontade de saber, Foucault diz 

que o homem ocidental tornou-se um animal confidente e a sociedade, singularmente 

confessanda. Em algumas aulas registradas em Os anormais (1974 – 1975), o filósofo 

esboça a genealogia do homem do desejo a partir da confissão cristã. Esses dois escritos 

evidenciam como as ciências humanas fazem uso de antigas práticas cristãs ao acentuar a 

confissão como estratégia preponderante, o desejo, no caso o sexual, como conteúdo 

privilegiado e a produção de verdades concernentes ao indivíduo como finalidade a ser 

alcançada.

 A confissão, em seu sentido moderno, engloba todos aqueles procedimentos por 

meio dos quais o sujeito é incitado a produzir um discurso de verdade sobre sua 

sexualidade capaz de produzir efeitos sobre o próprio sujeito (FOUCAULT, 1992). A 

confissão configurou-se, permanecendo até hoje, como a matriz geral que rege a produção 

do discurso verdadeiro sobre o sexo (FOUCAULT, 2005b), instituindo-se assim, no 

Ocidente, como um dos mecanismos mais valorizado para produzir a verdade. O seu papel 

torna-se central no âmbito dos poderes civis e religiosos. E esse lugar de destaque que a 

tecnologia da confissão atinge, se dá graças à ocorrência de fatos e processos históricos 

como a regulamentação do sacramento penitencial em 1215 pelo Concílio de Latrão; o 

desenvolvimento das técnicas de confissão, do método interrogatório e de inquérito; a 

instauração dos tribunais de Inquisição, dentre outros.     

 Se, durante muito tempo, por meio dos processos de produção e identificação da 

verdade o indivíduo se reconhecia e era reconhecido pela referência dos outros e pela 

manifestação de seu vínculo com outrem, com a confissão, a identificação do indivíduo se 

dá por meio do discurso de verdade que ele mesmo profere. Nesses termos, a confissão da 

verdade, especialmente aquela referente ao sexo, passou a ocupar o cerne dos 

procedimentos de individualização realizados pelo poder na civilização ocidental 

(FOUCAULT 2005b). Configurou-se como elemento central na proliferação das 

tecnologias para a disciplina e controle dos corpos e da sociedade como um todo. 

  Desde suas origens cristãs, a confissão tornou-se uma tecnologia geral, que por 

meio dela, os prazeres mais íntimos do indivíduo, as emoções da alma, poderiam ser 
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solicitados, medidos, regulados. Na religião cristã o sexo foi por demais significante, a 

ponto de ter que ser confessado (tanto pensamentos ou ações) para se conhecer o estado da 

alma do indivíduo. É no sexo, assim profere Foucault (2004b), que se devem procurar as 

verdades mais secretas e profundas do indivíduo; que é nele que se pode melhor descobrir 

quem ele é, e aquilo que o determina. O sexo, dessa forma, é concebido como a instância 

que encobre as partes mais secretas do ser: as raízes do eu, a estrutura de fantasias, as 

formas de relação com a realidade. Por sua vez, é a sexualidade definida como um espaço 

de significações a decifrar; uma palavra obscura que é preciso, ao mesmo tempo, 

desencavar e escutar (FOUCAULT, 2005b). Desse modo, a sexualidade, no Ocidente, não 

é o que se cala, não é o que se é obrigado a ocultar, mas é o que se é obrigado a revelar 

(FOUCAULT, 2002).

 A partir do século XVI a confissão fora desvinculada gradativamente dos 

esquemas penitenciais, ou seja, perde sua situação ritual e vai se expandindo para outros 

campos: primeiro, para pedagogia, depois para relações familiares, para instituições de 

intervenção, para justiça, e mais tarde, para medicina; penetra na ordem mais cotidiana e 

nos ritos mais solenes. São confessados os pecados, os crimes, os pensamentos e desejos, 

as doenças e misérias. Expandem-se também as formas de sua realização: podem ser 

executadas por meio de consultas, interrogatórios, narrativas autobiográficas ou cartas, 

formas estas que são consignadas, transcritas, publicadas e comentadas. Dessa forma, a 

confissão transfere-se para outras matrizes de poder, que na aura do século XIX, suscita a 

adequação dessas práticas a uma forma já institucionalizada do discurso: o científico. 

Foucault (2005b) menciona cinco procedimentos que levaram a confissão do sexo 

assumir um estatuto científico de produção da verdade: 

a) a codificação clínica do “fazer falar”: os meios para instaurar o procedimento da 

confissão num espaço de observações cientificamente aceitáveis: a hipnose com a 

evocação de lembranças e regressões, as associações livres e o interrogatório 

cerrado; articulação da confissão com o exame; narração do ser sobre si mesmo 

associada a um conjunto de sinais e sintomas decifráveis; 

b) o postulado de uma causalidade geral e difusa: o dever de dizer tudo e o poder de 

interrogar sobre tudo encontrarão sua justificação no princípio de o sexo ser dotado 

de um poder causal inesgotável e polimorfo; 
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c) o princípio de uma latência intrínseca à sexualidade: se é necessário extrair a 

verdade do sexo por meio da confissão, não é porque ela seja difícil de dizer; é sim, 

porque o funcionamento do sexo é obscuro. Confessor e confessando realizam uma 

atividade que, acima de tudo, traz às claras o que por natureza é oculto; 

d) o método da interpretação: a revelação da verdade não só depende do sujeito que 

confessa mas do sujeito que ouve, uma vez, que cabe a este decifrá-la, ou seja, 

sendo-lhe conferida uma função hermenêutica, ele é o elemento que desvela a 

verdade. É o sujeito que escuta, que será o “dono da verdade”. Seu poder 

relacionado à confissão requer constituir um discurso de verdade. 

e) A medicalização dos efeitos da confissão: sob a forma de procedimentos 

terapêuticos são recodificados a confissão e seus efeitos. O sexo se inscreverá no 

regime do normal e do patológico e não mais apenas sob o registro da culpa e do 

pecado, do excesso ou da transgressão. O sexo enquanto campo de grande 

fragilidade patológica, instância de repercussão para outras doenças, assim era 

considerado, faz da prática que o revela uma técnica indispensável ao diagnóstico e 

eficaz na cura de doenças. A verdade cura quando é dita a tempo, a quem é devido 

e por quem é, simultaneamente, seu detentor e responsável. 

Dessa forma, a confissão do sexo, enquanto tecnologia de extração e formulação da 

verdade, permite a atuação sobre o ser daquele que confessa. Torna-se possível o controle e 

a disciplinarização dos corpos, das populações e da sociedade, e isto, graças à formação e 

ao funcionamento do dispositivo da sexualidade, enquanto um conjunto de práticas, 

instituições e conhecimentos que desde o século XVIII fizeram da sexualidade um domínio 

coerente e uma dimensão absolutamente fundamental do indivíduo. É exatamente o 

dispositivo que teve como razão de ser o proliferar, inovar, inventar, penetrar nos corpos 

de forma cada vez mais detalhada, funcionando conforme técnicas móveis, polimorfas e 

conjunturais de poder. 

2.5.1 A confissão como tecnologia do eu
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 A confissão, enquanto o próprio modo de operação da hermenêutica de si, a busca 

da verdade de si por si mesmo (PRADO FILHO, 2006), configura-se como uma tecnologia 

do eu, como uma técnica de si. Há uma transmutação: a confissão deixa de ser um 

exercício do poder para ser um exercício de si mesmo. Nesse mecanismo, o indivíduo não 

é obrigado, mas é impelido pelos seus próprios desejos ou propósitos a confessar-se. 

Confessa-se o amor, as desilusões, as alegrias, os conflitos. É, portanto, instância onde o 

ser subjetiva-se. Tal tecnologia pode se configurar na escrita, principalmente em cartas de 

relatos autobiográficos. A carta tem sido concebida, no campo da literatura, como um 

gênero de escritura confessional. Apresenta-se como um espaço onde o sujeito pode expor 

sua vida, seus desejos, seus conflitos e sentimentos. Foucault (2004b, p. 156) a define 

como exercício, que “trabalha para a subjetivação do discurso verdadeiro, para a sua 

assimilação e elaboração como ‘bem próprio’, constitui também, e ao mesmo tempo, uma 

objetivação da alma”.  

As pessoas escrevem sobre si mesmas há dois mil anos, embora de modo diferente. 

O filósofo diz ter a impressão de que há certa tendência a apresentar a relação entre a 

escrita e a narrativa de si como um fenômeno particular à modernidade; no entanto, ele não 

nega que é moderno, mas que foi também um dos primeiros usos da escrita (FOUCAULT, 

1995).

 Foucault buscou nas práticas de si da Antigüidade greco-romana algumas respostas 

possíveis para pensarmos nas questões éticas atuais. A escrita de si que se estabelece 

também como escrita para os outros, é um dos suportes para o cuidado de si, para uma 

estética de si mesmo, um dos dispositivos de subjetividade greco-romana. É uma das 

técnicas da epimeleia heatou na Grécia antiga. Para Foucault (2004b), a escrita, enquanto 

elemento de treinamento de si, tem uma função etopoiética, ou seja, “é operadora da 

transformação da verdade em ethos” (p. 147). Essa escrita é identificada de duas formas: os 

hupomnêmata e a correspondência. Os hupomnêmata, no sentido técnico, podiam ser 

cadernetas individuais que serviam de lembretes, livros de contabilidade ou registros 

públicos; como guia de conduta ou livro de vida, serviam de anotações de citações, 

fragmento de obras, reflexões, constituindo-se assim uma memória material daquilo que 

era lido, ouvido ou pensado. A correspondência, texto por definição destinado a outro, 

também permite o exercício pessoal. É uma maneira de se desvelar, de se apresentar a seu 

correspondente no desenvolver da vida cotidiana, demonstrando a qualidade de um modo 
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de ser.

Tanto os hupomnêmata como as cartas não se fecham em si mesmos, elas são um 

convite a pensar sobre o si. O que é importante destacar é que a escrita, assim como a 

amizade, insere-se nas práticas que constituem a askésis. Por meio da escrita de si, que se 

complementa com a leitura do outro, é possível elaborar os discursos recebidos e tidos 

como verdadeiros em princípios racionais de ação. A escrita de si abre a possibilidade de 

operar os discursos verdadeiros que pensamos, que acreditamos, que defendemos e que 

construímos em ações, em modos de ser, em uma ética própria; pode ser pensada como um 

modo de subjetivação possível, pois se denota como uma forma de reflexão, como uma 

forma de mostrar-se, de transformar-se. 

Escrever, como diz Foucault (2004b), é se expor, se mostrar, fazer aparecer seu 

próprio rosto perto do outro. E isso mostra que a carta é ao mesmo tempo um olhar que se 

lança sobre o destinatário (pela missiva que ele recebe, se sente olhado) e uma maneira de 

se oferecer ao seu olhar por meio do que lhe é dito sobre si mesmo. Em vista disso, as 

técnicas de si não ocorrem em contextos abstratos, e, portanto, se faz necessário buscar 

compreendê-las em cartas e na circunstância em que foram produzidas, como veremos na 

análise no capítulo a seguir. 
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III A CONFISSÃO COMO TÉCNICA DE INSCRIÇÃO DA 
SUBJETIVIDADE HOMOAFETIVA EM CARTAS-PERGUNTA DA G
MAGAZINE

O que é preciso colocar, então, é que a subjetivação, 
a relação consigo, não deixa de se fazer, mas se 
metamorfoseando, mudando de modo, a ponto do 
modo grego tornar-se uma lembrança bem 
longínqua. Recuperadas pelas relações de poder, 
pelas relações de saber, a relação consigo não pára de 
renascer, em outros lugares e em outras formas 
(DELEUZE, 2005, p. 111). 

ste capítulo, além do seu objetivo primordial: analisar os discursos de 

homoafetivos destinados à revista G Magazine, com foco nos modos de 

subjetivação em uma perspectiva foucaultina, percebemos que para a consecução dessa 

análise se faz necessário uma caracterização do gênero em que esses discursos estão 

inseridos. Assim, com base nos estudos de Bakhtin (2003) e Bazerman (2005), a carta-

pergunta estará sendo caracterizada, nessa pesquisa, como uma ação social em que os 

homoafetivos se inscrevem na busca de se constituírem como sujeito de sua sexualidade. 

3.1 A concepção de gênero como ação social 

 As diferentes esferas da atividade humana estão sempre relacionadas à utilização da 

linguagem de modos variáveis. Cada esfera, como indica Bakhtin (2003a), elabora seus 

tipos de gêneros do discurso, ou seja, tipos relativamente estáveis de enunciados; e à 

proporção que a atividade humana torna-se mais complexa e variada os gêneros vão-se 

ampliando; daí a sua possibilidade de variedade infinita. 

E
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 Ao fazer uso da língua em forma de enunciados concretos, o usuário leva em 

consideração o tipo de atividade humana em que o texto se insere e o propósito 

comunicativo. O texto é, portanto, formatado em um modelo de gênero reconhecido 

socialmente, uma vez que apresenta especificidades relativas ao tema, ao estilo verbal e à 

estrutura composicional. Tal noção de gênero, formulada por Bakhtin (2003a), firma-se na 

adoção do enunciado como unidade da comunicação verbal. Conforme esse autor, as 

fronteiras do enunciado são estipuladas pela alternância dos falantes, isto é, pela 

possibilidade de interação que se inicia no momento em que alguém enuncia algo e finaliza 

com uma possibilidade de resposta. Leva assim em consideração o componente social da 

linguagem, na medida em que um enunciado procede e sucede um outro enunciado. Nesses 

termos, os gêneros não são produzidos de forma aleatória, mas ao inserir-se numa 

formação discursiva, sofrem coerções estabelecidas historicamente por meio de regras que 

definem o que pode e deve ser dito e também como deve ser dito.  

Os gêneros textuais são construídos na e para a interação verbal entre os sujeitos 

sociais, dentro das práticas comunicativas que incluem as atividades sociais, por meio das 

quais a linguagem é produzida. Sob essa abordagem, podemos afirmar que as práticas 

comunicativas de um gênero textual expressam a maneira como as pessoas agem, seja na 

perspectiva lingüística, discursiva, cognitiva, social ou interativa, nos eventos 

comunicativos de que participam, e que refletem as demandas do contexto social, histórico 

e cultural em que são construídas. 

 A maioria dos estudos sobre gênero textual/discursivo desenvolvido atualmente e 

que adota como referência a concepção de Bakhtin, defende que cabe aos gêneros a 

responsabilidade de organizar a experiência humana. Dessa forma, mediados pelos 

gêneros, o ser humano vê e interpreta o mundo à proporção que nele age. Os gêneros são, 

portanto, formas de ação social. 

 Fairclough (1992) é um dos teóricos que segue a noção bakhtiniana de gênero. 

Adota o termo gênero como um conjunto de convenções que tem relativa estabilidade, 

associado com tipos diferentes de atividades sociais, como por exemplo, uma conversa 

informal, um artigo, uma entrevista ou uma compra de mercadoria em loja. É visto assim 

como uma das maneiras como o discurso figura na prática social; os variados gêneros são 

aspectos discursivos dos modos de agir e interagir. 

 Na visão de Marcuschi (2003), os gêneros são os textos da vida cotidiana realizados 

por forças históricas, sociais, institucionais e tecnológicas, com padrões sócio-
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comunicativos característicos bem definidos por sua composição, objetivos enunciativos e 

estilo. Isto é, os gêneros referem-se a textos orais ou escritos materializados em situações 

comunicativas com função sócio-comunicativa determinada. Segundo Marcuschi (2003), 

os gêneros são entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em 

qualquer situação comunicativa e que contribuem para ordenar e estabilizar as atividades 

comunicativas do dia-a-dia. Para este autor, os gêneros se caracterizam muito mais como 

eventos textuais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do que por 

suas peculiaridades lingüísticas e estruturais. A expressão gênero textual é empregada 

quando trata dos textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades 

funcionais, composição e estilo característicos. 

 Bazerman (2005) declara que o indivíduo, ao fazer uso dos textos, cria novas 

realidades de conhecimento. Assim, ao produzirmos nossos textos, revelamos neles as 

nossas experiências, nossas concepções, nossos valores, nossos conhecimentos 

lingüísticos. Nesses termos, só podemos compreender os gêneros, se levarmos em conta as 

mais diversas formas de atividades que o homem realiza em sociedade. O autor 

defendendo essa noção de gênero, afirma que: 

Cada texto bem sucedido cria para seus leitores um fato social. Os fatos sociais 
consistem em ações sociais significativas realizadas pela linguagem, ou atos de 
fala. Esses atos são realizados através de formas textuais padronizadas, típicas e, 
portanto, inteligíveis, ou gêneros, que estão relacionados a outros textos e 
gêneros que ocorrem em circunstâncias relacionadas. Juntos, os vários tipos de 
textos se acomodam em conjunto de gêneros dentro de sistema de gêneros, os 
quais fazem parte dos sistemas de atividades humanas (BAZERMAN, 2005, p. 
22). 

Enfim, para admitir um gênero como ação social faz-se necessário investigar as 

regularidades observáveis nos textos pertencentes a um mesmo gênero. Tais regularidades 

referem-se aos processos de produção e recepção dos textos e aos papéis sociais 

executados por seus produtores e consumidores. Interrogamos, então: quais seriam as 

regularidades existentes no gênero carta-pergunta?  

3.1.1 O gênero carta-pergunta 
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 O gênero carta-pergunta é encontrado na maioria das revistas que se destinam a um 

público alvo definido, como homens, mulheres, adolescentes, homossexuais, etc.; marca 

assim uma seção que tem como objetivo proporcionar aos leitores um canal de interação 

por meio do qual possam contar com a ajuda ou orientação de um profissional para 

aconselhar e tirar dúvidas. Na revista G Magazine uma das seções destinada a esse 

propósito é denominada de SOS. Essa seção é constituída pelas colunas Plantão Médico,

No Divã, Jurídico e Positivo (assuntos relacionados ao HIV), que aparecem não de forma 

fixa, pois vai depender da chegada ou não de correspondência para cada fim específico. 

 Para um melhor entendimento do funcionamento desse gênero, fizemos um 

levantamento das regularidades observadas nas nove cartas-pergunta e nas respectivas 

respostas, coletadas na coluna No Divã, que compreende o corpus do nosso trabalho. Com 

base nas observações efetuadas, podemos afirmar que o gênero carta-pergunta possui as 

seguintes características: 

a) estrutura-se em duas partes distintas – a carta-pergunta e a carta-resposta – que são 

produzidas em contextos diferentes; 

b) apresenta dois enunciadores que alternam seus papéis – o enunciador l que escreve 

e envia a carta-pergunta  e o enunciador 2 que elabora a carta-resposta; 

c) a carta pode ser enviada diretamente ao especialista - ao psicólogo - ou à seção, via 

correio ou e-mail; no caso, todas foram remetidas à seção e por e-mail; 

d)  a identidade sexual dos autores é revelada –“sou gay”, “sou homossexual” ou “sou 

bissexual”, com a indicação do nome (embora se acredite ser um nome fictício) e 

geralmente, com a indicação da idade: Manoel, 23 anos; Luiz Vianna, 36 anos; 

Júnior, 21 anos; João Paulo, 29 anos; Anderson, 19 anos; Arnaldo, 18 anos; 

Marcelo, Jefferson e Donato sem indicação da idade; 

e) o enunciador 2 é identificado pelo nome e pela profissão, contendo inclusive, o 

número do CRP (Conselho Regional de Psicologia); no caso, na edição de fevereiro 

de 2006, o psicólogo Klecius Borges, CRP 06/06283-0 e nas demais edições, a 

psicóloga Ita P. Wilde de Moraes, CRP 16800-06; 

f) as cartas sempre trazem um título relacionado à problemática apresentada 

(Apaixonado por hétero; Como assumir; Contraído demais; Um homem pra chamar 
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de seu; Cabeça de baixo X cabeça de cima; Questão de auto-estima; Coragem de 

assumir; Paixão pelo pai; Não consigo ser amigo); 

g) os temas relacionam-se aos problemas revelados pelos sujeitos enunciadores 1 

(referentes principalmente à homossexualidade, ao estado de vida que eles se 

encontram por não poderem assumir publicamente sua orientação sexual);  

h) das nove cartas-pergunta, apenas quatro (edições: fevereiro, março, maio e julho) 

possuem o termo de abertura - Olá amigos da G; Oi pessoal da G; Prezados; Olá - 

e o termo de fechamento - Grato pela atenção; Obrigado; Atenciosamente;

Obrigado pela atenção - termos esses, marcadores de um modelo de narrativa, a 

epistolar, estruturado pelo traço confidencial e autobiográfico;

i) quanto às cartas-resposta todas são estruturadas com abertura – Meu caro; Olá (na 

maioria das cartas); Querido – e com fechamento – Um abraço e boa sorte; Boa

sorte ( que se repete em quase todas as cartas); Beijos.

Apresentadas as regularidades presentes nas cartas que compõem o corpus dessa 

pesquisa, passamos a uma análise específica dos dados. 

3.2 Análise dos dados 

3.2.1 A confissão como técnica de subjetivação do homoafetivo 

A cultura contemporânea da confissão adquire novos contornos, apresenta-se não 

como uma imposição para extrair a verdade do indivíduo, mas como uma técnica de si em 

que o ser é impulsionado, pelos seus próprios desejos, necessidades ou propósitos, a 

confessar a sua verdade. Aqui, é tomada como uma prática discursiva que se estabelece de 

forma não autoritariamente imposta, como nos modos cristãos e institucionais, mas de 

forma deliberada, voluntária e recíproca na busca de possibilidades de outros modos de 

vida; ou seja, a confissão é uma atividade, um exercício que o sujeito homoafetivo executa 

para expor seus problemas, suas dúvidas esperando do seu interlocutor algo que possa 

transformar ou melhorar seu estado de vida.

Observamos no corpus deste trabalho a confissão configurando-se como um modo 

de enunciação no qual o sujeito se marca no espaço discursivo para revelar sua história de 

vida, em um gesto de inscrição incessante de alternativas para ser sujeito de sua própria 
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verdade, o que se dá no jogo emaranhado das relações de poder que sobre si atua. A carta, 

em seu aspecto confessional, estabelece-se como espaço de relatos de vida homoafetiva, 

cujo intento maior de quem a produz é buscar do seu interlocutor, no caso, o psicólogo, um 

encaminhamento, uma “luz” que possa orientá-lo. Nesses termos, a organização discursiva 

da carta será analisada, aqui, tomando a confissão como estratégia enunciativa no jogo do 

sujeito consigo mesmo e com as relações de poder que o constituem; ou ainda, como uma 

procura desses sujeitos para livrar-se das formas de assujeitamento, ou seja, das amarras 

que o impedem como sujeito de desejo de experenciar sua sexualidade; ou como indica 

Foucault (1995), a luta contra a submissão da subjetividade.  

Assim, nessa construção discursiva de subjetividades homoafetivas, a confissão tem 

caráter afirmativo e expressa-se no embate entre o “assumir-se” e o “enrustir-se”, 

estabelecendo uma ordem diferente de relação entre o público e o privado. O indivíduo 

revela, em um dispositivo de domínio público, no caso, na G Magazine, aquilo que lhe é 

mais íntimo e privado – sua homossexualidade, expondo o conflito interior ante a práticas 

discursivas que circulam na sociedade que humilham, estigmatizam e estereotipam 

comportamentos que transgridem padrões definidos como dominantes pela sociedade, no 

caso, a heterossexualidade. O sujeito se inscreve, se nomeia e não hesita em se expor 

publicamente, pois a relação da revista com seus remetentes é estabelecida na dinâmica de 

uma perspectiva e pertencimento a uma comunidade em que todos partilham de 

sentimentos de solidariedade (BAUMAN, 1999). Dessa forma, a revista, por se destinar a 

um público específico, ao gay, pressupõe uma abertura para que esse tipo de indivíduo 

possa, a partir de sua sexualidade, entrar no exercício de referência a si, afirmar-se 

realmente como gay, sem, no entanto, ser visto; confere exatamente o que diz Souza 

(1997), ao se referir ao grupo Somos: o sujeito emerge no domínio público, sem sair do 

privado.

Percebemos que a própria secção em que estão registradas essas cartas, já anuncia 

um certo efeito de sentido, pois com a denominação de SOS, vem rememorar um pedido de 

socorro. Tal mecanismo lingüístico-discursivo nos conduz a produção de sentido de levar a 

percebermos que, nesse espaço ocorre um apelo ou a exposição de algo que se referisse à 

aflição ou situação de apuros; ou seja, a voz de alguém clamando por ajuda. E como a 

coluna (a escolhida) tem como título, No divã, podemos recorrer a interdiscursos voltados 

para a área da psicanálise quando a referência ao divã, lugar em que os indivíduos 

procuram amenizar ou buscar respostas para problemas de ordem afetiva, relacional; 
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situações de natureza emocional. São essas práticas que parecem se presentificar ao longo 

da construção discursiva das cartas. 

É especialmente em um espaço discursivo como este, focado na cultura gay, que o 

indivíduo, na condição de homossexual, toma-o como o lugar que lhe confere segurança 

para falar de si, do que lhe aflige, pois a natureza da revista lhe sugere um pertencimento a 

uma mesma formação discursiva – a de homoafetivo. Nesses termos, sente-se ao pé de 

igualdade no que se refere a sua condição de orientação sexual e, por conseguinte, 

consegue um estado de firmeza, de abertura para expor sua verdade. Também podemos 

dizer que é nesse espaço midiático que esse tipo de sujeito encontra o que Foucault (2004c, 

p. 88) chama de “identidade de natureza”, entendida como a superfície de reflexo, em que 

o indivíduo pode reconhecer-se. Podemos ainda destacar que o interlocutor que se busca, 

não é qualquer um, mas aquele, no caso, o psicólogo, dotado de um saber/poder que poderá 

proporcionar aos sujeitos inscritos nas cartas o encaminhamento necessário para resolução 

dos problemas. Assim como indica Foucault (1988, s/p.), “A confissão confere ao mestre, 

cuja experiência e sabedoria são maiores, um saber, que assim o permite ser um 

conselheiro melhor”; contudo, saibamos que não se trata de um mestre, como na época dos 

gregos, mas de um profissional de quem se espera também o esclarecimento ou o conselho 

preciso.

Então, o ato de confessar-se, como já foi dito anteriormente, é tomado aqui como 

uma “tecnologia do eu” - a epiméleia heautou ou a cura sui12 - ou seja, como uma 

atividade ética, no sentido foucaultiano, de cuidado de si, que o sujeito pratica em busca de 

sanar suas “mazelas”, na expectativa de curar-se, de ficar bem, de realizar-se na vida ou 

como diz o filósofo, “Já que cuidar de si deve ser a tarefa de toda uma vida, o objetivo não 

é mais de preparar-se para a vida adulta ou para a outra vida, mas de preparar-se para uma 

realização total: a vida” (FOUCAULT, 1988, s/p.). Dessa forma, ao confessar-se como 

homossexual, o indivíduo afirma-se a si próprio, legitimando certo lugar de sujeito em um 

espaço coletivo de enunciação, ou melhor, encontra na G Magazine a abertura ou o espaço 

ideal de dizer “eu sou gay”, algo que em outra instância (como na família, no ambiente de 

trabalho), é impossibilitado. Neste caso, o sujeito lança sua história de vida nesse campo 

discursivo por questão de pertencimento: as práticas discursivas que permeiam as seções 

da revista dizem respeito ao seu “mundo gay”, constituindo como o lugar propício, que lhe 

inspira confiança e lhe confere a possibilidade de subjetivar-se. 

12 Palavras que expressam “cuidado de si”. Epiméleia heautoû (em grego); cura sui (em latim). 
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As cartas-pergunta enviadas a G Magazine tem seu gesto de escrita não tão 

diferente da prática dos gregos e dos romanos, como podemos conferir nos estudos de 

Foucault, no sentido em que podemos considerá-la como escrita de si endereçada àquele de 

quem se espera uma “luz”, uma alternativa de salvação. Dessa forma, assemelha-se à carta-

diário de um discípulo enviada ao mestre, como faziam os gregos, ou ao sacerdote, como 

faziam os cristãos. Nas palavras de Foucault (2004b; 2004c), é por meio da escrita de si, 

que o ser chega a uma atividade com função etopoiética, ou seja, aquela capaz de 

transformar a verdade em êthos, abrindo assim a possibilidade de operar os discursos 

verdadeiros que pensamos, que acreditamos, ou defendemos em ações, em modos de ser, 

em uma ética própria. É com o mesmo intuito que cada sujeito homoafetivo, aqui em 

análise, escreve sobre si: na busca de transformar-se, de melhorar seu estado de vida; e 

nisto consiste a atividade etopoiética da escrita. 

Queremos esclarecer que o procedimento de confissão, funcionando como técnica a 

qual o indivíduo recorre para subjetivar-se, funciona na tensão entre a interdição e a 

parrhesía, os outros que o constituem como sujeito e que se materializam no 

funcionamento da confissão. Esses elementos, juntamente com a amizade, integram o 

gênero carta-pergunta como instrumento da confissão na G Magazine.

3.2.2 Confissão e jogos de interdição 

Como já foi relatado, o sujeito de cada carta utiliza a confissão como estratégia 

discursiva para dizer de sua homoafetividade e dos conflitos que a assunção desse tipo de 

identidade poderia acarretar numa sociedade que estigmatiza o que não se enquadra no 

modelo hegemônico. Atravessado por estas artimanhas do poder o sujeito se digladia entre 

sua vontade e os efeitos do poder que atuam sobre ele, chegando a ponto de não ter a 

coragem de assumir sua identidade homoafetiva, seja no espaço familiar, de trabalho, seja 

perante a sociedade, como se pode observar nos enunciados a seguir:

Convivo num ambiente machista, onde não tenho espaço para ser eu mesmo ou 
conversar sobre isso. (Manoel).

Às vezes me dá vontade de gritar que sou gay no meio da rua [...] mas o pior é 
que não tenho coragem de me assumir para ninguém [...]. (Marcelo).
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Durante anos fui reprimido sexualmente. Morava em uma pequena cidade e 
mesmo sentindo atração por homens, era “obrigado” a sair com mulheres para 
não ser rejeitado por minha família e colegas. (Jefferson).
Sempre fui uma criança solitária. Na escola, por causa da minha evidente 
tendência homossexual, quase não tinha colegas homens, pois todos me 
criticavam. Eles me perguntavam: “Você é homem ou mulher?” E, de tanta 
vergonha, eu respondia: “Não sei”. (João Paulo).

[...] tenho muita vontade de contar para minha família. Mas [...] não tenho 
coragem de assumir o que sou. (Anderson).  

            Observamos no repertório lingüístico-discursivo que a situação também não é 

diferente para Luiz Vianna, que embora seja uma pessoa adulta, com 36 anos de idade, 

sempre relutou em vivenciar a prática homossexual; assim ele confessa:  

[...] por medo ou por ter dúvidas sobre como agiria, ou o que realmente queria 
ao me aceitar como gay. 

            A partir das revelações até aqui expostas, podemos entrever que frente à família, ao 

ambiente de trabalho ou escolar como também diante das relações de amizade 

(principalmente com heterossexuais) ou da sociedade de uma maneira geral, o processo de 

subjetivação desses indivíduos se dá pela interdição discursiva; entendendo interdição 

como uma ordem discursiva, um procedimento externo que implica não se ter o direito de 

falar tudo o que se quer falar, ou o que se pensa, de qualquer forma, em qualquer lugar e 

em qualquer circunstância. Ou também de não poder agir da maneira que lhe convém. 

 Nesses termos, o sujeito se sente impedido, “barrado” de dizer sua verdade, de se 

mostrar como realmente é. Tenta-se ocultar a sua condição de homossexual. São práticas 

discursivas tomadas como imperativo de conduta que o impede de assumir livremente sua 

orientação sexual: “não tenho coragem de assumir”, “não tenho espaço para ser eu 

mesmo”; nega-se a homossexualidade ou faz-se de desconhecido, mesmo sendo evidente 

sua “tendência homossexual”: “E, de tanta vergonha, eu respondia: ‘Não sei’”; relaciona-

se, sem livre escolha, como hétero, contrariando sua própria condição de homo: “era

‘obrigado’ a sair com mulheres para não ser rejeitado...”. Percebemos que na própria 

construção do enunciado, ao colocar entre aspas a expressão “era ‘obrigado”, o sujeito faz 

vivificar sentidos, anunciando as relações de força que, de certa forma o dominam, o faz 

calar, negar sua própria identidade. Assim também, na construção do discurso de Marcelo: 
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“Às vezes me dá vontade de gritar que sou gay no meio da rua”, o verbo “gritar” expressa 

um efeito de transgressão; o indivíduo recorrendo a estratégias discursivas para expressar o 

que tanto lhe sufoca. Só falar não é bastante: é preciso ultrapassar o tom de sua voz para 

que os outros o reconheça ou o aceite como gay. No entanto, após mencionar essa vontade, 

prossegue seu discurso com uma adversativa: mas ... não tenho coragem... . Tais situações 

nos fazem reportar a Trevisan (2004, p. 43), em uma de suas designações sobre o que é ser 

gay: “algo que afirma uma incerteza, que abre espaço para a diferença e que se constitui 

em signo de contradição frente aos padrões de normalidade”. 

 Como podemos observar os efeitos de sentidos, o sujeito é marcado por uma 

interdição discursiva: na esfera social, de forma pública, no que diz respeito a sua 

sexualidade, ele se submete a uma ordem do discurso. Não ousa revelar-se, pois assumir a 

condição de homossexual é um ato político, ato esse, nas palavras de Louro (2007, p.31), 

“que ainda pode cobrar o alto preço da estigmatização”.  

 Nesses termos, compartilhamos, aqui, com a visão de Souza (1997), na análise que 

faz das cartas de homossexuais enviadas ao Grupo Somos, quando afirma que o peso da 

identidade sexualmente condenável provoca em muitos indivíduos, que adotam práticas 

homossexuais, uma reação contrária: assumem uma política de silêncio resistindo a 

conformar-se a uma identidade que não tem garantia de legitimação. Como aponta 

Foucault (2003), quem não consegue revelar a sua verdade, aquela que está no mais íntimo 

de nós mesmos, é porque uma força a impede, porque pesa sobre ela a violência de um 

poder.

 Podemos entrever que a sexualidade é um dispositivo histórico sustentado por 

discursos, saberes e poderes; institui-se como o campo onde as proibições são mais 

visíveis, onde o poder, portanto, mais atua; e assim, por meio de práticas discursivas, que 

são também processos sociais estruturados e construídos em relações de poder, de 

desigualdade e de controle, gênero e sexualidade se expressam no corpo dos sujeitos 

obedecendo à dinâmica social e cultural em que estão historicamente envolvidos.   

         É no jogo das interdições estabelecidas pelas regras discursivas, ou seja, por práticas 

que circulam na sociedade que os sujeitos são demarcados e também construídos, e caso se 

revelem “diferentes” dos moldes estipulados ou desejados, correm o risco de serem 

discriminados, rejeitados. A produção de sentidos que perpassam os enunciados desses 

indivíduos, nas cartas, pode traduzir: de constrangimento, de medo, de solidão, de 

angústia; algo que podemos verificar nas marcas lingüístico-discursivas sejam de verbos 



78

que exprimem estado ou ação, de substantivos, adjetivos ou expressões (aqui destacadas), 

por eles utilizados: 

temo [...] que eu seja discriminado e punido com o desemprego! Fico 
imaginando o que todos iriam pensar se eu me assumisse. (Manoel).

Não sei o que fazer, me sinto solitário e sem saída. (Marcelo).

[...] estou passando por terrível angústia na minha vida sexual. (Luiz Vianna).

Uma solidão que aos poucos vai me deteriorando. Quando estou em frente ao 
espelho me critico e chego a chorar. [...] Minha auto-estima está abalada, não 
tenho ânimo pra nada. (Junior).

Meu maior medo é que eles se afastem por completo de mim... (Anderson). 

O repertório lingüístico-discursivo utilizado nas cartas pode ter como aporte ao que 

Bauman (2005), declarava em entrevista a Benedetto Vecchi sobre identidade na sociedade 

contemporânea: o que todos nós parecemos temer é ser abandonado, ser rejeitado, ser 

repudiado, despido daquilo que se é, sem ter permissão de ser o que se deseja ser.   

           Foucault (2004a), em Vigiar e punir, sublinha que a tendência da sociedade tem 

sido aperfeiçoar, sofisticar as estratégias de poder, inventando-se dispositivos cada vez 

mais complexos, nos quais os seres humanos terminam por enredar-se, tomando para si as 

próprias ações que lhe marcam a subjetividade.  Na realidade, todos nós somos crivados 

por controles discursivos, controles esses que se modificam conforme as vontades de 

verdade em vigência. Daí se dizer que somos seres mutáveis, híbridos, heterogêneos, assim 

como o discurso também é. 

 Mesmo o gesto de inscrever discursivamente sua identidade em uma revista, 

apelando por “auxílio”, assim a própria coluna, SOS, enuncia, já é denunciador de como o 

poder age sobre nós, dita suas normas e tenta objetivar-nos. Tal gesto reflete a agonística13

do ser com as forças que tentam aprisioná-lo, ao mesmo tempo em que aparece como 

exercício de este desenvolver uma ética de si mesmo. Assim, se com o efeito da interdição 

o sujeito não pode se revelar, utiliza-se do espaço que lhe é aberto pela G Magazine, para 

inscrever-se como sujeito de uma sexualidade, produzindo, nesse espaço, uma escrita de si. 

A escrita de si, enquanto ato confessional, instala-se, nesse contexto, conforme já foi dito, 

13 A palavra agonística, em sua origem etimológica, significa luta, combate. Esse mesmo sentido será 
atribuído à situação do homossexual em análise: é uma luta permanente na busca de outros modos de vida 
tentando livrar-se de tudo aquilo que o aprisiona, ou seja, das formas de assujeitamento que a sociedade lhe 
impõem. 
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como uma “tecnologia do eu”, como um processo de subjetivação, uma vez que empreende 

uma busca de transformação do/no sujeito. 

3.2.3 Confissão e amizade: uma nova ascese 

De acordo com o que já foi exposto no item 2.4, A amizade como um modo de vida 

homossexual, a estética da existência, na atualidade, deve ser pensada como uma forma de 

vida que pode encontrar na amizade sua mais perfeita expressão. Consiste, portanto, na 

criação de uma relação não-normativa consigo mesmo e com o outro, na formação de si 

próprio como decisão ético-estética.  

Assim, a ascese, enquanto um saber do sujeito e que corresponde a sua atividade de 

autotransformação, deve ser concebida, na contemporaneidade, não em sua acepção cristã 

de auto-renúncia ou auto-restrição, mas no sentido de auto-elaboração, ou seja, uma ascese 

homossexual como possibilidade de se equipar (ORTEGA, 1999). Trata-se de chegar, 

mediante a sexualidade, a uma nova forma de existência. É entendida aqui como uma 

“tecnologia de si” a partir da qual o indivíduo procura criar um tipo de relacionamento 

intenso e móvel, não permitindo que as relações de poder se transformem em estado de 

dominação. Esse tipo de tecnologia é conferida na produção de sentido da confissão de 

João Paulo que, ao expor sua situação de homoafetivo – de ser alvo de críticas, de ser 

solitário - como podemos ver no trecho registrado em página anterior (ou na íntegra, na 

carta em anexo), diz ter conhecido, na Universidade, um professor homossexual (embora 

este já tivesse um namorado) e que, graças a ele, como podemos evidenciar, chega a uma 

nova forma de existência. Examinamos esses efeitos de sentido nos mecanismos 

discursivos por ele empregados: 

[...] graças a ele, me tornei uma pessoa mais independente. Hoje saio mais e fiz 
amigos gays. 

É com o verbo “tornar-se” que João Paulo, vem marcar lingüístico e 

discursivamente a mudança ocorrida em sua vida. Uma ascese homossexual é estabelecida: 

passa a ser “uma pessoa mais independente”; e para indicar as ações que se sucedem em 

decorrência de tal fato, utiliza em seu discurso o verbo “sair” acompanhado do advérbio de 

intensidade - Hoje saio mais - e o verbo “fazer” indicando conquistar - fiz amigos gays.



80

Esse novo modo de vida só foi possível pela amizade dele com o professor, marcada em 

seu enunciado pelo pronome pessoal: graças a “ele”.

Ao enunciar: graças a ele, João Paulo instaura discursivamente a importância do 

papel da amizade em sua vida. Nesse tipo de tecnologia, o papel do outro é vital para a 

produção de um novo esboço de si. Daí o caráter intersubjetivo da amizade. O encontro 

com o outro, mesmo que não tenha implicado um envolvimento sexual, o tornou mais 

suscetível a novas amizades, e amizades com gays, situação antes não vivenciada. Eribon 

(2008) considera que as redes de amigos são uma das instituições mais significativa da 

vida homossexual. Como escreve Henning Bech (citado por ERIBON, 2008, p. 38), “Estar 

com os outros homossexuais permite ver a si mesmo neles. Permite partilhar e interpretar a 

própria existência”. 

Assim, nova possibilidade de vida homoafetiva estabeleceu-se, oportunizando-lhe a 

abertura de outras virtualidades relacionais e afetivas; e isto representa um dado importante 

no que se refere ao modo de vida homossexual proposto por Foucault.  Dessa forma, nessa 

nova ascese, trata-se não de uma autoconstituição isolada que exclui o relacionamento com 

o outro, mas de um modo de subjetivação em que o outro se presentifica como figura 

necessária a sua constituição ética. O sujeito é assim, marcado pela alteridade. Isso tem a 

ver com o que diz Bakhtin (2003b, p. 342), na “Reformulação do livro sobre 

Dostoiévski”14: “Eu não posso passar sem o outro, não posso me tornar eu mesmo sem o 

outro: eu devo encontrar a mim mesmo no outro, encontrar o outro em mim (no reflexo 

recíproco, na percepção recíproca)”; ou em outra passagem  desse mesmo texto, quando 

afirma: “O homem existe em realidade nas formas do eu e do outro”(p. 349). 

Ademais, a amizade tem a capacidade de superar a tensão entre o indivíduo e a 

sociedade: João Paulo se torna uma pessoa “mais independente”, “sai mais”. É uma atitude 

política sedimentada na resistência às formas impostas de subjetividade. Poderíamos 

enxergar que essa atitude estaria contemplada naquela feição que, na esteira de Foucault 

(1981), deveria assumir a estética da existência na atualidade: não permanecer no âmbito 

individual do homem dominante de si representativo da Antigüidade, mas apontar para 

uma subjetivação coletiva, para um modo de vida ou, usando as expressões de Deleuze 

(2007, p. 214), para “um devir minoritário”, que encontra sua expressão na amizade. A 

amizade se estabelece como modo de vida que ativa as potências afetivas, relacionais, 

14 Texto inserido como adendo na edição reformulada (4 ed.) de Estética da Criação Verbal. 
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eróticas, estéticas, etc., mobilizando toda a subjetividade numa relação agônica, de luta 

constante num processo de reinvenção. 

Já na confissão de Donato, pelo próprio título da carta, Não consigo ser amigo,

podemos entrever nos efeitos de sentido que esse tipo de tecnologia produz, não se 

estabelece. Trata-se de uma situação marcada por um desejo sexual incontido, não 

correspondido, que Donato sente por Fábio, uma pessoa que conhecera em 2002, com 

quem se relacionou algumas vezes e por quem se apaixonou “logo de cara”, mas cujo 

relacionamento não deu certo, uma vez que Fábio o abandonou (havendo incidência desse 

abandono), indo morar com outro homem. Embora exista uma tentativa de se tornarem 

amigos, como se pode observar na construção discursiva de Donato ao expor a infidelidade 

do parceiro - Desde então tentamos ser amigos - ou nas propostas de Fábio, conforme 

Donato relata - Ele insiste em dizer que sou mais importante que qualquer namorado 

porque comigo ele pode compartilhar várias facetas da vida, e com eles não. Também diz 

que os namorados passam e eu fico porque sou o melhor amigo - não é possível se 

estabelecer um vínculo de amizade, pois na amizade, como em qualquer tipo de 

relacionamento, deve ter troca, requer, em primeira instância, a confiança, o compromisso, 

a partilha e principalmente, para essa nova ascese, a intensificação do prazer. Daí não 

poder criar outros modos de vida. Não há espaço para alimentar e intensificar o prazer. 

Vejamos outros enunciados do seu relato:  

 Namoro outro cara, que amo muito. 

Esse arranjo com Fábio até me satisfaz, mas não sei o que fazer com o tesão que 
sinto por ele. 

Também fico infeliz quando quero está com ele e não posso. 

Podemos observar que, no seu posicionamento discursivo, a relação de Donato com 

Fábio não se caracteriza nos moldes de uma proposta de amizade homossexual; distancia-

se, portanto, da concepção do filósofo, de ser “a soma de todas as coisas mediante as quais 

se pode obter um prazer mútuo” (FOUCAULT 1981, s/p). A amizade, enquanto técnica de 

si, representa uma busca e uma experimentação de novas formas de relacionamento e de 

prazer, uma maneira de respeitar e intensificar o prazer próprio e do amigo.  
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3.2.4 Confissão e parrhesía

 Nesse momento da análise, trataremos do funcionamento dialógico instaurado pelos 

enunciadores das cartas. Nosso foco deter-se-á na figura do enunciador 2 que, na condição 

de psicólogo, dispõe de um saber por meio do qual se espera ter a capacidade de fornecer 

aos seus interlocutores aquele direcionamento de que tanto eles necessitam. Tal enunciador 

desempenha nesse diálogo a função de parrhesiasta, ou melhor, funciona como aquele 

que, sendo possuidor de uma verdade que lhe é dada por uma condição própria de um 

saber, contribui para conduzir o outro (enunciador 1) a entrar nessa ordem a ponto de 

desenvolver elementos que o auxiliem na construção de si como sujeito ético, pois é essa 

verdade, que uma vez acatada, o libertará das formas de assujeitamento em que se 

encontra. Conforme Foucault é impossível o domínio de si, e por sua vez, a possibilidade 

de subjetivar-se sem a aceitação de certas verdades. “A verdade é o que ilumina o sujeito” 

(FOUCAULT, 2004c, p. 21). Dessa forma, dependendo da situação, é preciso não somente 

crer em determinadas verdades, mas também tomá-las, absorvê-las, reconhecendo as vozes 

de autoridade que se expressam em nome da instituição ou de um saber. O parrhesiasta, na 

posição que ocupa aqui, em sua função de conselheiro e orientador, fornece elementos que 

devem ser abstraídos para formação dessa identidade homoafetiva. 

 Essa função enunciativa do parrhesiasta se materializa nas cartas por recorrência as 

seguintes estratégias discursivas: informações/esclarecimentos, interrogações e exortações.  

Por informações/esclarecimentos:

[...] o coração embora todo-poderoso, não pode ser o único senhor do nosso 
destino. Se envolver de fato com um homem hétero, e ainda por cima 
comprometido, é mais ou menos como comprar um bilhete, só de ida, para o 
reino da infelicidade. [...] Você é muito jovem e está apenas no começo de sua 
jornada de auto-aceitação e de desenvolvimento de uma identidade homossexual 
mais sólida. Não é preciso que você renegue seus desejos e fantasias com 
héteros que cruzam a sua vida.  (Edição 101). 

Vários são os recursos que podem ser utilizados, de uma maneira bastante 
prazerosa, no ato sexual. Basta uma visita a uma boa sex shop, consultar os 
artigos disponíveis no mercado e ir tentando até se adaptar. [...] Uma hipótese 
possível é que seu nível de contração é tão alto que você não consegue relaxar, 
dificultando, conscientemente ou não, a penetração. (Edição104). 
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[...] estou achando você muito jovem para transformar essa questão em algo tão 
definitivo. [...] aos 21 anos as coisas só estão começando e tudo ainda é 
possível. A sua baixa auto-estima deve ter um motivo maior. (Edição 106). 

Esta insegurança afetiva permeia todas as relações, principalmente quando 
representamos algum tipo de diversidade que a sociedade ainda discrimina. [...] 
O mais importante é se sentir bem com suas escolhas, feliz e com prazer. 
(Edição 109).

Suas fantasias fazem parte de um quadro mais complexo que precisa ser 
analisado e identificado, sem culpas ou qualquer julgamento moral, mas como 
uma dinâmica que pode fazer parte da condição humana. Sob vários aspectos, a 
vida interna muitas vezes se diferencia do mundo externo e cabe a nós buscar 
uma maneira mais coerente e próxima entre os dois universos para conduzirmos 
nossa vida. (Edição 110). 

Qualquer tipo de relacionamento deve ter troca, ser bilateral e claro para todos. 
Se para um dos envolvidos não for possível seguir as regras estabelecidas, ele 
precisa aprender a se proteger e procurar novos caminhos. (Edição 111). 

 Como se observa, a fala do enunciador 2 (expressa pelo psicólogo Klecius Borges 

na Edição 101 e pela psicóloga Ita P. Wilde de Moraes nas demais Edições) institui-se 

como uma prática de veridicção, de “um dizer verdadeiro” que tem por finalidade orientar, 

esclarecer, fornecendo aos seus interlocutores (enunciador 1) determinadas informações 

que podem ser úteis  ou até indispensáveis para o processo de  subjetivação. Inscreve-se 

como um ensinamento em prol do “cuidado de si”, para elaboração da própria vida. Não 

necessariamente, de uma vida como “uma obra de arte” como objetivavam os gregos e 

romanos e que, para isso se empenhavam, mas, pelo menos, de uma vida que venha se 

constituir de forma saudável e harmoniosa, com a capacidade de libertar-se dos efeitos de 

determinados percalços que a sociedade lhe impõe, como o tabu, a discriminação, o 

machismo; ou melhor, com a capacidade de se “equipar”15 para poder enfrentar os 

desafios, as dificuldades ou atos infortúnios que por ventura venham acontecer.  Dessa 

forma, o discurso (lógos) do parrhesiasta que se caracteriza pelo seu aspecto formador 

vinculado à preparação do indivíduo, caso seja assimilado, subjetivado, funcionará como 

um elemento potencial para o sujeito se constituir eticamente; ou em outros termos, será 

ponto de partida para encaminhar o sujeito à adoção de novas práticas referentes a sua 

sexualidade ou de outros tipos de relacionamento consigo mesmo, com sua condição de 

15 Equipar-se significa ficar preparado para vida. O sujeito quando dotado ou munido de um discurso 
verdadeiro cria uma espécie de armadura, de equipamento que lhe servirá de mecanismo de segurança. Tal 
“equipamento de defesa” ou “armadura protetora” corresponde ao que os gregos chamavam de paraskheué.
Sobre esse assunto consultar Foucault (2004c, p. 115, 293, 387-95, 400, 441 e 504). 
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homoafetivo e com o outro, livrando-o assim de permanecer no estado de solidão, de 

angústia, de medo ou de vergonha de ser o que se é, evitando, portanto, a chegar ao “reino 

da infelicidade”, como disse o psicólogo.      

Por interrogações: 

O que, de fato, você não está aceitando em si mesmo? Quais são as culpas que o 
atormentam? Como está a questão da sua sexualidade? Será que você espera 
um príncipe encantado? Quais são expectativas com relação a um parceiro?
(Edição 106). 

Como você lida com as expectativas que as pessoas depositam em você? Você 
está sempre pronto para satisfazer, mesmo que isso implique contrariar o seu 
ser, ou você é fiel ao seu jeito de ser, suas vontades e desejos? Qual é o peso do 
social na sua vida? Como de fato, está sua auto-estima e sua sexualidade?
(Edição 107). 

Com essa auto-estima tão baixa, como é que você vai formar um campo de 
energia para poder compartilhar qualquer coisa com alguém? (Edição 108). 

 Tais questionamentos podem encaminhar para efeitos de sentidos que objetivam 

conduzir seu interlocutor a pensar sobre si mesmo, a refletir, a penetrar no seu mundo 

interior, a indagar-se sobre questões pertinentes a si próprio, como a sua sexualidade, a 

afetividade, a auto-estima, instigando-o dessa forma, a “vasculhar” ou “arrancar” as 

verdades mais profundas, das quais precisa ter um conhecimento melhor para poder entrar, 

de fato, no exercício de autoconstrução, de autotransformação e chegar a ser um sujeito de 

sua sexualidade. É exatamente nisso em que consiste a parrhesía: que o outro, para quem a 

palavra é dirigida, chegue a constituir por si mesmo e consigo mesmo uma relação 

autônoma, plena e satisfatória. A possibilidade para atingir tal estágio de vida parte 

primeiramente de um autoconhecimento. “Conhecer-se” institui-se, nessa esfera, como o 

primeiro passo do “cuidado de si” rumo àquilo que realmente se quer ou precisa atingir: 

uma forma de vida em que o “si” ou “eu” tenha proeminência; não em termos narcisístico 

ou egoístico, mas no sentido reflexivo que a própria atividade ética comporta: de/para si 

mesmo16; e, por conseguinte, dotando-se de forças, consiga realmente, desvincular-se ou 

proteger-se de tudo aquilo que possa atormentá-lo. 

16 O “si” ao mesmo tempo como objeto do qual se deve cuidar e como finalidade que se pretende ao cuidar 
de si próprio. 
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Por exortações: 

Saia mais, freqüente a comunidade de gay, paquere e namore outros gays. 
Descubra o prazer de não brigar com sua própria natureza. (Edição 101). 

[..]não faça nada que você tenha dúvida de que possa suportar, principalmente 
as conseqüências. [...] você precisa ter uma conversa amigável com você 
mesmo. [...] É preciso exercitar sua sexualidade, assumindo seu tesão, trocando 
experiências e se sentindo como um igual. [...] Busque o real, com prazer, dor, 
tesão, alegria, tristeza ou o que for. Não viva só de fantasias... (Edição 102). 

No seu caso, eu sugiro uma terapia corporal, para desbloquear esta região do 
seu corpo, junto com uma maior compreensão e autoconhecimento sobre suas 
questões mais profundas e internas (Edição 104). 

Seria bom se você conseguisse se divertir, conhecer pessoas novas, sair, 
desapegado do fato de logo ter de encontrar alguém para ser seu par definitivo. 
Alegria, descontração e autoconhecimento são boas dicas para você poder olhar 
no espelho e se agradar mais. Identifique o que de fato faz bem, o que você pode 
trocar com as pessoas, com um parceiro, com a vida. (Edição 106). 

Será muito bom tentar resolver essa questão em um processo terapêutico. [...] 
Procure refletir sobre como você se comporta em outras áreas com relação ao 
prazer [...] O importante é ter coragem para encarar, não mentir para si mesmo 
nem procurar justificar ou mascarar seja lá o que for... (Edição 107). 

É bom lembrar que qualquer coisa que você faça deve ser por você e por mais 
ninguém. [...] Pegue a direção de sua vida em suas mãos e busque fazer o que 
for necessário para sua qualidade de vida melhorar, para se sentir mais feliz. 
Uma terapia, talvez até uma terapia corporal, pode ser um bom caminho para 
você se descobrir, se motivar e fazer a transformação necessária de uma 
maneira mais adequada, profunda e consistente (Edição 108). 

Vá angariando forças, se fortalecendo internamente, afinal de contas não há 
nenhum motivo para esconder nada sobre si mesmo, só o que você quiser. Não 
há nada do que se envergonhar, lembrando sempre que sua vida íntima sexual 
só diz respeito a você e a seus parceiros. [...] Liberte-se primeiro, troque sua 
intimidade com quem você acha que merece, e se sinta inteiro o máximo possível 
dentro das escolhas que fizer (Edição 109). 

[...] o melhor seria procurar um tratamento psicológico imediato, sem nenhum 
receio. Você precisa dar um novo significado a sua sexualidade, entender todo 
este processo dentro de uma linguagem simbólica e libertar-se desta fantasia 
incestuosa, para de fato saber em que direção vai sua sexualidade e poder vivê-
la de uma maneira livre (Edição 110). 

Se você acha difícil ser o melhor amigo de uma pessoa pela qual você sente 
tesão e não é correspondido, saia fora. Vá se distanciando (Edição 111). 
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Pelo que se verifica, a partir da própria forma em que os enunciados se 

materializam - com uma boa parte dos verbos no imperativo (conforme grifamos), que 

sugere sentidos injuntivos - podem se produzir discursos veiculados caracterizadores dos 

que têm autoridade, de quem pode delegar. O que é dito inscreve-se como comandos, 

regras de conduta que se destinam ao seu interlocutor para que este, por sua vez, possa 

acatá-los, ou não, em prol de uma mudança de vida.   

O parrhesiasta, nesse caso, é o outro indispensável na “prática de si”, que exerce, 

podemos assim dizer, um tipo de mestria17, que, por meio da qual citam as técnicas, os 

princípios, os conhecimentos imprescindíveis para a formação sexual e afetiva desses 

sujeitos em análise. Em síntese, o parresiasta é o mediador na relação do indivíduo com 

sua construção de sujeito; ou melhor, é um co-operador na reforma do indivíduo e na sua 

formação como sujeito. Fazendo uma analogia aos gregos, permite-nos dizer que, o que é 

proferido pelo enunciador 2, manifesta-se como o “discurso-socorro”18 (o lógos boethós),

que vem em auxílio de (dos sujeitos homoafetivos em questão) e sem o qual não poderia 

promover a construção ética do ser (levando em consideração o porquê e para que eles se 

confessaram).  

Colocações do tipo: “você precisa ter uma conversa amigável com você mesmo”;

“não mentir para si mesmo”; “É bom lembrar que qualquer coisa que você faça deve ser 

por você e por mais ninguém”; “busque fazer o que for necessário para sua qualidade de 

vida melhorar, para se sentir mais feliz”, entre outras, direcionam especificamente para o 

“si” ou melhor, recaem sobre o “eu”; não daqueles que já atingiram a felicidade, mas, 

como vimos aqui, dos sedentos de ajuda, que se encontram marcados, cingidos pela ação 

dos preconceitos, tabus, machismo. E o trabalho ético, da forma que o concebemos, 

consiste nesse trajeto, de direção ao “si próprio” e para “si mesmo”, embora tendo que 

contar, como é o caso em análise, com a ajuda do outro, com a verdade do outro para o 

indivíduo tornar-se sujeito de (e não mais sujeito a). Como atesta Foucault (2004c, p. 218), 

“O eu é a meta definitiva e única do cuidado de si”.

Todos os comandos ou indicações, sejam elas direcionadas a Manoel: Saia mais, 

freqüente a comunidade gay; a Marcelo: busque o real... Não viva de fantasias; a Junior: 

conhecer pessoas novas, sair...; a Anderson: Liberte-se primeiro, troque sua intimidade 

17 Mestria significa o tipo de relação com o outro (com o mestre) enquanto indispensável à formação do 
jovem. Na cultura grega havia três tipos: a mestria de exemplo, a mestria de competência e a mestria 
socrática. Sobre isso, consultar Foucault (2004c, p. 160-1). 
18 Sobre o discurso-socorro, lógos boethós, consultar Foucault (2004c, p. 391, 349, 569). 
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com quem você acha que merece...; a Donato: saia fora, vá se distanciando..., ou as 

direcionadas àqueles que estão necessitando de uma terapia (corporal ou psicológica), 

como é o caso de Luiz Vianna, Jefferson e João Paulo ou de um tratamento psicológico, 

que deve ser feito com urgência, como é o caso de Arnaldo, todas convergem para um 

único fim: para transformação do êthos, ou seja, do modo de existência desses indivíduos. 

Funcionarão como “tecnologias do eu” ou “técnicas de si” que qualquer um deles, seja 

Manoel, Marcelo, Luiz Vianna, etc., ao assumir ou executar as que lhes são indicadas, 

pressupomos, que possam atingir um estado de firmeza, de felicidade ou pelo menos, de 

alívio, de minimização do sofrimento, saindo, portanto, daquela situação em que se 

encontravam no momento de confessar-se, como vimos em passagens anteriores. Para que 

se chegue a um novo estado de vida, nada mais imprescindível do que o exercício de si. 

Segundo Foucault (2004b; 2004c), nenhuma técnica pode ser adquirida sem exercício; por 

essa razão, a arte de viver, enquanto techne tou biou, só pode ser aprendida por meio de 

uma askêsis, ou seja, de um treino de si por si mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

______________________________________________________________

Nunca “sobra” nada para o sujeito, pois, a cada vez, 
ele está por se fazer, como um foco de resistência. 
[...] a luta pela subjetividade se apresenta então 
como direito à diferença e direito à metamorfose. 
(DELEUZE, 2005, p. 113). 

   

 que norteou esta pesquisa foi nossa inquietação sobre como sujeitos 

homoafetivos conseguiam inscrever-se como tal em uma sociedade em que a 

forma de vida heterossexual é vista como padrão hegemônico e, portanto, normalizadora 

das condutas sexuais. O que queríamos entender era como, no jogo das interdições 

configuradas pelas relações de poder, sujeitos homoafetivos desenvolviam estratégias de 

enfrentamento, de resistências que os lançavam na busca de se constituírem como sujeitos 

de uma identidade sexual própria, fora do modelo heterossexual. 

Assim, para efetuar nosso estudo partimos da seguinte problematização: “Que 

modos de subjetivação se configuram discursivamente nas confissões dos homoafetivos, 

inscritas em cartas endereçadas à G Magazine, no jogo das possíveis interdições 

enfrentadas pelos enunciadores dessas cartas?”. Para tanto, traçamos como objetivo central 

descrever/analisar modos de subjetivação que se configuram discursivamente nas 

confissões de homoafetivos inscritas em cartas endereçadas à G Magazine. 

Para efeitos de investigação, selecionamos como corpus as cartas-pergunta (com as 

respectivas respostas) inscritas na secção SOS, da coluna No Divã da revista G Magazine.

As cartas, enquanto um gênero de escritura confessional, foram tomadas como técnica de 

inscrita de sujeitos homoafetivos no plano da confissão dos desejos e dos conflitos 

vivenciados na relação com sua orientação sexual. Partíamos da hipótese de que, na 

contemporaneidade, a cultura da confissão adquire nova nuance, apresentando-se não 

como mecanismo de controle do poder para extrair a verdade do indivíduo, mas como um 

mecanismo de constituição ética, como uma técnica de si.  

  O 
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Com as ferramentas conceituais e metodológicas de Foucault foi possível atingir o 

que se pretendia neste estudo. Foi seguindo as orientações desse teórico que conseguimos 

mapear os “ditos” de/para homossexuais, em cenas enunciativas inscritas nas cartas, na 

busca de entender como se dava a constituição ética do sujeito homoafetivo, ou seja, quais 

os modos de subjetivação que eles comportam.  

Confirma-se, por meio deste estudo, a suposição de que na própria materialidade 

discursiva das cartas, vivem e transpiram práticas e saberes atrelados a complexas relações 

de poder, as quais participam de forma efetiva da produção da subjetividade homoafetiva. 

Como podemos constatar, no âmbito familiar, de trabalho ou perante a sociedade o 

indivíduo, na condição de homoafetivo é impedido de assumir-se como tal e assim, em um 

gesto de inscrição incessante de alternativas para ser sujeito de suas próprias ações ou de 

sua própria sexualidade, revela sua história de vida em um espaço que lhe confere 

confiança, como o da G Magazine, buscando do seu interlocutor, no caso, o psicólogo, um 

encaminhamento, uma “luz” que possa orientá-lo, na tentativa de livrar-se das formas de 

assujeitamento, ou melhor, das amarras que o impedem como sujeito de desejo de 

experenciar sua sexualidade.

O procedimento de confissão, enquanto técnica a que o indivíduo recorre para 

subjetivar-se, funciona na tensão entre a interdição, a amizade homoafetiva e a parrhesía,

os outros que o constituem como sujeito e que se materializam no funcionamento da 

confissão.

Vimos que, enquanto a interdição provoca a objetivação do ser, levando-o a um 

estado de submissão, a confissão, a amizade e a parrhesía se inscrevem como tecnologias 

de si que permitem que os indivíduos passem da sujeição à subjetivação e também, assim 

aponta Eribon (2008, p. 412), “que moldem suas existências específicas ao cultivarem suas 

diferenças”. Ou seja, servem de ponto de partida para encaminhar o sujeito à adoção de 

novas práticas referentes a sua sexualidade ou de outros modos de relacionamentos consigo 

mesmo, com sua condição de homoafetivo e com o outro. Tais técnicas instalam-se, dessa 

forma, como um ponto de resistência: o ser tenta desvincular-se de certos estados de 

submissão, abrindo-se a outros modos de ser sujeito.  

O que é preciso ainda colocar é que a subjetivação é produzida em um processo 

agonístico, marcado pela contingência e ambivalência, ou melhor, é um processo definido 

como metamorfose, variação ou possibilidade de vida que está em constante criação, 
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inovação. Em síntese: o sujeito nunca é um dado a priori, mas uma permanente produção; 

por conseguinte, ser homossexual, assim como ser heterossexual, significa ser em devir. 
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ANEXOS

__________________________________________________________________

CARTAS

Edição 101 - fevereiro, 2006. 

Apaixonado por hétero

Olá amigos da G, Tenho 23 anos e um problema: desde a 
minha adolescência, já sabendo que sou gay, me sinto 
atraído por homens. Sempre quis ter um namorado, mas 
nunca tive chance. A maioria dos meus colegas de trabalho 
são homens. Convivo num ambiente machista, onde não 
tenho espaço para ser eu mesmo ou conversar sobre isso. 
Quase todos são casados e têm filhos. Estou envolvido por 
um cara, mas ele é hétero e está noivo. No entanto, sei que 
há homens héteros que se relacionam com gays. Quero 
muito sair com ele. Até tenho coragem de “chegar junto”; 
mas temo que ele se ofenda, que isso venha a público, que eu 
seja discriminado e punido com o desemprego! Fico imaginando o 
que todos iriam pensar se eu me assumisse. Como reagir? Grato 
pela atenção,  
Manoel, por e-mail 

Meu caro, é natural que nos interessamos por pessoas com quem 
convivemos no dia-a-dia, especialmente no trabalho, onde 
passamos muitas horas e acabamos por desenvolver um certo grau 
de intimidade com nossos colegas. Isso vale tanto para héteros 
quanto para gays. Ainda que a cabeça diga não, o coração não 
costuma ouvi-la e segue batendo de acordo com uma lógica muito 
própria, muitas vezes incompreensível. Porém, o coração, embora 
todo-poderoso, não pode ser o único senhor do nosso destino. Se 
envolver de fato com um homem hétero, e ainda por cima 
comprometido, é mais ou menos como comprar um bilhete, só de 
ida, para o reino da infelicidade. Mesmo que ele, por curiosidade, 
ou até mesmo por desejo, venha a se relacionar sexualmente com 
você, isso não significa que ele terá interesse (ou mesmo estrutura 
emocional) em manter um relacionamento inteiro e comprometido 
com você. Muitos gays iludidos por suas fantasias narcisísticas 
vivem essa armadilha: entregam-se de corpo e alma a homens 
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héteros (quase sempre em troca de favores das mais variadas 
naturezas) que jamais irão preencher suas necessidades genuínas de 
amor, afeto e sexo. Você é ainda muito jovem e está apenas no 
começo de sua jornada de auto-aceitação e de desenvolvimento de 
uma identidade homossexual mais sólida. Não é preciso que você 
renegue seus desejos e fantasias com héteros que cruzam a sua 
vida. Lembre-se apenas que desejos e fantasias são como nuvens 
no céu. Aparecem e desaparecem. O problema é quando nos 
apegamos e somos dominados por eles, perdendo nossa capacidade 
de fazer escolhas mais saudáveis. Saia mais, freqüente a 
comunidade gay, paquere e namore outros gays. Descubra o prazer 
de não brigar com sua própria natureza. Um abraço e boa sorte. 
Klecius Borges, psicólogo, CRP 06/06283-0. 

Edição 102 - março, 2006. 

Como assumir?

Oi pessoal da G, não sei o que fazer, me sinto solitário e sem saída. 
Às vezes me dá vontade de gritar que sou gay no meio da rua. 
Escrevo porque estou angustiado. Estou saindo com um cara 
hétero e comprometido. Mas o pior é que não tenho coragem de 
me assumir para ninguém e vivo interessado em homens casados. 
Sou amante de um desses, mas é uma relação só de sexo, sempre 
na pressa, só quando ele quer e em segredo total. Será que assumir 
resolve tudo? Obrigado,
Marcelo, por e-mail

Olá Marcelo, não faça nada que você tenha dúvida de que possa 
suportar, principalmente as conseqüências. Talvez, mais do que se 
assumir, você precise ter uma conversa amigável com você 
mesmo. Veja, o fato de se interessar por homens casados e héteros 
pode significar que você escolhe o que não é possível, o que se 
justifica por si mesmo. Aí vem a frustração, mas pode haver 
também um alívio inconsciente, um “ainda não foi desta vez”. 
Portanto, me parece que você precisa se dar o direito de ter uma 
relação e verdade, no contexto possível. Circular num ambiente 
onde não haja discriminação nem preconceito, perceber como você 
se sente e reage. É preciso exercitar sua sexualidade, assumindo 
seu tesão, trocando experiências e se sentindo como um igual. Aí 
vamos ver o que acontece... creio que as coisas devem vir para 
você ter ganhos, e não perdas e tormentos. As transformações são 
importantes na vida, sobretudo quando nos trazem crescimento, 
nos acrescentam algo. Tudo precisa ter sentido. Busque o real, o 
prazer, dor, tesão, alegria, tristeza ou o que for. Não viva só de 
fantasias... Boa sorte, 
Ita P. Wilde de Moraes, psicóloga, CRP 16800-06 
e-mail: ita.moraes@uol.com.br

Edição 104 – maio, 2006. 

Contraído demais  
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Prezados, estou passando por terrível angústia na minha vida 
sexual. Sempre relutei em vivenciar a prática homossexual por 
medo ou por ter dúvidas sobre como agiria, ou o que realmente 
queria ao me aceitar como gay. Tenho 36 anos e há apenas dois 
anos comecei a transar com homens. Acontece que na hora da 
penetração sinto uma dor insuportável, não importando o tamanho 
do pênis do parceiro e mesmo usando lubrificantes de diferentes 
tipos. Por ser mais passivo que ativo, o resultado é que fico 
frustrado nas relações e elas não me satisfazem por inteiro. Ao 
relatar este fato para meu médico, ele disse que pode ser falta de 
jeito do parceiro e que o ato da penetração deve ser realizado com 
muita cumplicidade. Ele não acredita na hipótese de que eu tenha 
um ânus muito apertado. No entanto, já tive parceiros pacientes e 
mesmo assim não consegui ser penetrado. O que fazer? Comprar 
um objeto que dilate o ânus? Procurar um urologista, um 
psicólogo? Estou sofrendo e não sei o que fazer. Atenciosamente, 
Luiz Vianna, por e-mail

Olá, vários são os recursos que podem ser utilizados, de uma 
maneira bastante prazerosa, no ato sexual. Basta uma visita a uma 
boa sex shop, consultar os artigos disponíveis no mercado e ir 
tentando até se adaptar. 
Porém, nós sabemos que nada no mundo resolve ou consegue 
ajudar se a cabecinha não estiver ok e colaborando. Uma hipótese 
possível é que seu nível de contração é tão alto que você não 
consegue relaxar, dificultando, conscientemente ou não, a 
penetração. Talvez você esteja traduzindo no seu corpo seus 
conflitos afetivos, emocionais e/ou de aceitação de sua 
homossexualidade. 
Uma vez que o médico descartou a possibilidade biológica, o 
próximo caminho pode ser buscar uma terapia. No seu caso, eu 
sugiro uma terapia corporal, para desbloquear esta região do seu 
corpo, junto com uma maior compreensão e autoconhecimento 
sobre suas questões mais profundas e internas. Nosso corpo traduz 
a nossa mente. Nós somos um todo integrado, e não seccionado. A 
cisão entre corpo e mente não existe. É preciso analisar tudo, sob 
um olhar amplo da sua dinâmica pessoal. 
Parece-me que na medida em que você for compreendendo, 
sentindo, aceitando o que for necessário, vais conseguir relaxar, 
descontrair o músculo e gradativamente substituir a dor pelo 
prazer. Claro que isto não é uma afirmação, nem uma possibilidade 
fechada, mas é o que provavelmente pode acontecer e o que eu 
desejo para você. Boa sorte na sua jornada, pois a viagem por si 
mesmo é a mais fascinante e corajosa de todas. 
Ita P. Wilde de Moraes CRP 16800-06 
e-mail: ita.moraes@uol.com.br 

Edição 106 – julho, 2006. 

Um homem pra chamar de meu  

Olá, tenho 21 anos, sou discreto e comunicativo. O que está me 
deixando triste é que até hoje não encontrei ninguém para dividir 
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meus afetos, minhas alegrias e momentos críticos. Uma solidão 
que aos poucos vai me deteriorando. Quando estou em frente ao 
espelho, me critico e chego a chorar. Não sou muito de sair para 
as baladas, pois na cidade em que moro não existem boates gls. 
Então fico no meu quarto estudando para passar o tempo. Cheguei 
a sair para a rua à noite procurando rapazes para ficar comigo. E 
naqueles momentos os meus olhos se enchiam de lágrimas porque 
as relações não eram com amor, mas sim um momento frio. Minha 
auto-estima está abalada, não tenho ânimo pra nada. Obrigado 
pela atenção.  

                         Junior, por e-mail  
Olá, estou achando você muito jovem para transformar essa 
questão em algo tão definitivo. É difícil saber exatamente o que 
está acontecendo, mas aos 21 anos as coisas só estão começando e 
tudo ainda é possível. A sua baixa auto-estima deve ter um motivo 
maior. Seria bom que você pesquisasse com mais profundidade. O 
que, de fato, você não está aceitando em si mesmo? Quais são as 
culpas que o atormentam? Como está a questão de sua 
sexualidade? 
Encontrando algumas dessas respostas, você pode começar a 
acalmar seu coração. Pelo que entendi, você também não tem um 
ambiente gay favorável. Será que você espera um príncipe 
encantado? Quais são as suas expectativas com relação a um 
parceiro? Se elas forem muito idealizadas, vale a pena rever e 
ressignificar. Seria bom se você conseguisse se divertir, conhecer 
pessoas novas, sair, desapegado do fato de logo ter de encontrar 
alguém para ser seu par definitivo. Alegria, descontração e 
autoconhcimento são boas dicas para você poder ilhar no espelho e 
se agradar mais. 
Identifique o que de fato faz bem, o que você pode trocar com as 
pessoas, com um parceiro, com a vida. Alimentar pensamentos 
favoráveis e ampliar o nível de aceitação de si mesmo e do outro 
ajudam a construir relações mais saudáveis. Afinal de contas, a 
perfeição é só uma idéia, bastante relativa, que o ser humano criou 
para compensar suas frustrações e limitações. Boa sorte, 
Ita P. Wilde de Moraes, CRP 16800-06 
e-mail: ita.moraes@uol.com.br 

Edição 107 – agosto, 2006. 

Cabeça de baixo X cabeça de cima  

Tenho um sério problema e tenho certeza que é de ordem 
psicológica. Durante anos fui muito reprimido sexualmente.
Morava em uma pequena cidade e, mesmo sentindo atração 
por homens, era obrigado a sair com mulheres para não ser 
rejeitado por minha família e colegas. O problema é que 
nunca fui até o fim em um relacionamento, ou seja, até hoje 
sou, ativamente, virgem. Não que eu queira isso, mas não 
consigo ficar ereto em meus relacionamentos. Isso me 
incomoda muito. Fico excitado enquanto estamos nos 
acariciando, mas quando vejo que meu companheiro quer me 
ver excitado, isso me bloqueia e meu pênis começa a 
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amolecer. Me sinto muito mal com isso. Sei que preciso 
procurar um sexólogo, mas não conheço nenhum em minha 
região. Moro em Juazeiro, na Bahia.
Jefferson, por e-mail

Olá, você está no caminho certo. Será muito bom tentar resolver 
essa questão em um processo terapêutico. Você fará contato com 
seu mundo interno e poderá, assim, encontrar elementos para 
superar seu problema. Procure refletir sobre como você se 
comporta em outras áreas com relação ao prazer, o que significa 
para você tomar iniciativa, decidir coisas, independentemente do 
assunto. Como você lida com expectativas que as pessoas 
depositam em você? Você está sempre pronto para satisfazer, 
mesmo que isso implique contrariar o seu ser, ou é mais fiel ao seu 
jeito de ser, suas vontades e desejos? Qual é o peso do social em 
sua vida? Como, de fato, está sua auto-estima e sua sexualidade? 
Enfim, são várias as possibilidades e os caminhos. O importante é 
ter coragem para encarar, não mentir para si mesmo nem procurar 
justificar ou mascarar seja lá o que for... Não conheço nenhum 
profissional em sua cidade para recomendar, mas você pode 
procurar o Conselho Regional de Psicologia da Bahia 
(WWW.crp03.org.br) e pedir uma indicação. Desejo boa sorte 
nessa viagem tão fantástica que é a gente mesmo... 
Ita P. Wilde de Moraes, CRP 16800-06 
e-mail: ita.moraes@uol.com.br 

Edição 108 – setembro, 2006. 

Questão de auto-estima  

Sempre fui uma criança solitária. Na escola, por causa da minha 
evidente tendência homossexual, quase não tinha colegas homens, 
pois todos me criticavam. Eles me perguntavam: "Você é homem 
ou mulher?". E, de tanta vergonha, eu respondia: “Não sei”. Já na 
universidade, conheci um professor homossexual. Mas ele já tinha 
namorado. O tempo passou e, graças a ele, me tornei uma pessoa 
mais independente. Hoje saio mais e fiz amigos gays. Mas não 
estou bem comigo mesmo. Até hoje não consegui namorar. Tentei 
a internet, e foram experiências terríveis, pois marcava o encontro 
e, quando acontecia, eles me davam o fora. Alguns diziam que eu 
era muito feminino. Sexualmente, nunca consegui me satisfazer 
completamente, pois todos com quem transei só queriam sexo por 
sexo, não houve carinho nem beijo. A gota d'água pra mim se deu 
neste último mês. Conheci um cara. Salmos. Ele zombou do meu 
pênis, disse que tentou, mas não sentiu tesão por mim. Disse que 
eu deveria virar travesti. Decidi desistir de encontrar alguém. 
Nunca fui amado, acho que nem por mim mesmo. Graças a Deus 
estou indo bem profissionalmente. Tenho 29 anos, no começo da 
carreira de professor. Mas nas questões de amor e 
relacionamento... Nem minha dieta tenho conseguido fazer direito. 
Não olho mais para os homens, pois me acho horrível. Preciso de 
orientação. Não gostaria de passar o resto da vida assim.  
João Paulo, por e-mail 
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Você precisa gostar de si mesmo. Com essa auto-estima tão baixa, 
como é que você vai formar um campo de energia para poder 
compartilhar qualquer coisa com alguém? Dramas à parte; aos 29 
anos não é para se desistir de nada. Nunca é. Enquanto estamos 
vivos, alguma coisa sempre é possível fazer para modificar, 
ampliar, aprender e amadurecer. É difícil saber exatamente por que 
você está assim. É bom lembrar que qualquer coisa que você faça 
deve ser por você e por mais ninguém. Do contrário, tudo pode ir 
por água abaixo caso não haja uma correspondência de 
sentimentos.Você me parece sensível, inteligente. Pegue a direção 
de sua vida em suas mãos e busque fazer o que for necessário para 
sua qualidade de vida melhorar, para se sentir mais feliz. Uma 
terapia, talvez até uma terapia corporal, pode ser um bom caminho 
para você se descobrir, se motivar e fazer a transformação 
necessária de uma maneira mais adequada, profunda e consistente. 
Não vale desanimar nem ter pena de si mesmo, muito menos se 
colocar numa posição de vítima, pois assim as coisas só travam e 
não caminham. Acredite na sua capacidade de transformação com 
dignidade e alegria. E siga em frente com paciência e compaixão, 
principalmente consigo mesmo. Boa sorte. 
Ita P. Wilde de Moraes, CRP 16800-06 
e-mail: ita.moraes@uol.com.br 

Edição 109 – outubro, 2006. 

Coragem de assumir  

Tenho 19 anos, me considero bissexual, e tenho muita
vontade de contar para minha família. Mas, apesar de ser 
independente (moro sozinho, trabalho e estudo), não tenho 
coragem de assumir o que sou. Gostaria que dessem uma 
luz nesse meu tabu. Como faço pra chegar neles e contar? 
Meu maior medo é que eles se afastem por completo de 
mim...
Anderson, por e-mail

Realmente, o fato de ser independente financeiramente não 
significa, às vezes, maturidade, nem liberdade. Mesmo fora de casa 
as pessoas continuam vivendo no mesmo padrão, repetindo hábitos 
e costumes reprimidos, como se estivessem no meio de um 
tribunal, sendo julgados o tempo todo. Esta insegurança afetiva 
permeia todas as relações, principalmente quando representamos 
algum tipo de diversidade que a sociedade ainda discrimina. Penso 
que você precisa avaliar consigo mesmo qual o tamanho da sua 
necessidade interna de partilhar com os familiares sua realidade 
sexual. Se de fato for significativa, é bom que você aprimore sua 
autoconfiança, sua auto-estima, e vá caminhando nesta direção 
conforme você agüenta e suporta. Talvez começando a contar para 
quem você sente que tem mais liberdade e que julgue mais aberto, 
mais próximo. Vá angariando forças, se fortalecendo, afinal de 
contas não há nenhum motivo para esconder nada sobre si mesmo, 
só o que você quiser. Não há nada do que se envergonhar, 
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lembrando sempre que sua vida íntima sexual só diz respeito a 
você e a seus parceiros. O mais importante é se sentir bem com 
suas escolhas, feliz e com prazer. Que sua auto-estima não te 
boicote com culpas e desmerecimentos em função dos preconceitos 
sociais. Liberte-se primeiro, troque sua intimidade com quem você 
acha que merece, e se sinta inteiro o máximo possível dentro das 
escolhas que fizer. Boa sorte, 
Ita P. Wilde de Moraes, CRP 16800-06 
e-mail: ita.moraes@uol.com.br 

Edição 110 – novembro, 2006. 

Paixão pelo pai  

Estou num dilema muito sério. Sinto que estou apaixonado por uma 
pessoa impossível. Uma paixão que vai além do respeito e ultrapassa a 
barreira do TESÃO. É meu pai. Tenho 18 anos e ele 37 (casou-se com 
18 e logo nasci). Vivo me masturbando pensando em sexo com ele. O
que devo fazer?  
Arnaldo, por e-mail

Querido Arnaldo, você entrou em uma esfera perigosa que mexe 
com valores éticos e comportamentais de muita profundidade. 
Como você é jovem, penso que o melhor seria procurar um 
tratamento psicológico imediato, sem nenhum receio. Você precisa 
dar um novo significado a sua sexualidade, entender todo este 
processo dentro de uma linguagem simbólica e libertar-se desta 
fantasia incestuosa, para de fato saber em que direção vai sua 
sexualidade e poder vivê-la de uma maneira livre. 
Suas fantasias fazem parte de um quadro mais complexo que 
precisa ser analisado e identificado sem culpas ou qualquer 
julgamento moral, mas como uma dinâmica que pode fazer parte 
da condição humana. Sob vários aspectos, a vida interna muitas 
vezes se diferencia do mundo externo, e cabe a nós buscar uma 
maneira mais coerente e próxima entre os dois universos para 
conduzirmos nossa vida. Assim, você terá chance de usufruir de 
seu pai no papel que pertence a ele realmente e se colocar como 
filho, podendo compartilhar livremente a vida afetiva e cotidiana 
da família. 
Dando um novo significado a tudo, você naturalmente deslocará 
sua libido (energia sexual vital) para fora do âmbito familiar, no 
mundo, como é esperado que aconteça. Boa sorte! 
Ita P. Wilde de Moraes, CRP 16800-06 
e-mail: ita.moraes@uol.com.br 

Edição 111 – dezembro, 2006. 

Não consigo ser amigo  

Em 2002, conheci o Fábio e me apaixonei logo de cara. Ficamos 
algumas vezes e foi maravilhoso: ele dizia coisas incríveis sobre 
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mim. No entanto, na época, ele acabou deixando nossa relação de 
lado e foi morar com outro homem. Em 2004, ele se separou e 
voltamos a ficar. A história se repetiu: depois de alguns meses, ele 
arrumou outro namorado e foi viver com ele. Desde então, 
tentamos ser amigos. Ele insiste em dizer que sou mais importante 
que qualquer namorado porque comigo ele pode compartilhar 
várias facetas da vida, e com eles, não. Também diz que os 
namorados passam e eu fico porque sou o melhor amigo. Namoro 
outro cara, que amo muito. Esse arranjo com o Fábio até me 
satisfaz, mas não sei o que fazer com o tesão que sinto por ele, 
Sublimo pelo resto da vida? Será que consigo? Também fico infeliz 
quando quero estar com ele, mas não posso porque ele está 
namorando.  
Arnaldo, por e-mail

Tesão no ar, tesão na vida, tesão num desconhecido. Esse é um 
sentimento, ou melhor, uma emoção, que pode estar acontecendo a 
qualquer momento, com diferentes pessoas, sem necessariamente 
precisarmos realizar. Ou seja: enquanto você está vivo, você tem 
tesão - ou vice-versa, para alguns. Agora, não precisa sair 
transando em todas essas situações, principalmente se o outro não 
estiver na mesma energia. Há uma diferença dentre desejo e 
vontade. Eu posso elaborar meu desejo, e decidir dar a ele 
diferentes caminhos. 
Estar junto deve ser uma vontade compartilhada pelos dois. Não se 
pode mudar isso quando o querer diz não. O que você pode é 
decidir que não quer ou não consegue ser amigo de uma pessoa, 
uma vez que o seu desejo por ele é sexual. O lado positivo dessa 
história é que parece não haver mentiras, e cada um está se 
submetendo àquilo que quer. 
Se você acha difícil ser o melhor amigo de uma pessoa pela qual 
você sente tesão e não é correspondido, saia fora. Vá se 
distanciando. 
Qualquer tipo de relacionamento dever ter troca, ser bilateral e 
claro para todos. Separa um dos envolvidos não for possível seguir 
as regras estabelecidas, ele precisa aprender a se proteger e 
procurar novos caminhos. 
Se você consegue sublimar, ótimo, ambos estão na mesma sintonia. 
Agora, se isso vai ser para toda a vida, desculpe, a bola de cristal 
quebrou ainda ontem... Beijos, 
Ita P. Wilde de Moraes, CRP 16800-06 
e-mail: ita.moraes@uol.com.br 


