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ENVELHECER É PASSAR DA PAIXÃO PARA A COMPAIXÃO 

 

 

 

   

Envelhecer é o único meio de viver muito tempo. A idade madura é aquela na qual 

ainda se é jovem, porém com muito mais esforço. O que mais me atormenta em relação às 

tolices de minha juventude, não é havê-las cometido…é sim não poder voltar a cometê-las. 

Envelhecer é passar da paixão para a compaixão. 

Muitas pessoas não chegam aos oitenta porque perdem muito tempo tentando ficar nos 

quarenta. Aos vinte anos reina o desejo, aos trinta reina a razão, aos quarenta o juízo. O que 

não é belo aos vinte, forte aos trinta, rico aos quarenta, nem sábio aos cinquenta, nunca será 

nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio… 

Quando se passa dos sessenta, são poucas as coisas que nos parecem absurdas. Os 

jovens pensam que os velhos são bobos; os velhos sabem que os jovens o são. A maturidade 

do homem é voltar a encontrar a serenidade como aquela que se usufruía quando se era 

menino. Nada passa mais depressa que os anos. 

Quando era jovem dizia: “verás quando tiver cinquenta anos”. Tenho cinquenta anos e 

não estou vendo nada. Nos olhos dos jovens arde a chama, nos olhos dos velhos brilha a luz. 

A iniciativa da juventude vale tanto a experiência dos velhos. Sempre há um menino em todos 

os homens. 

A cada idade lhe cai bem uma conduta diferente. Os jovens andam em grupo, os 

adultos em pares e os velhos andam sós. Feliz é quem foi jovem em sua juventude e feliz é 

quem foi sábio em sua velhice. Todos desejamos chegar à velhice e todos negamos que 

tenhamos chegado. Não entendo isso dos anos: que, todavia, é bom vivê-los, mas não tê-los.  

 

Albert Camus 
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                                                                 RESUMO 

 

Ancorados nos postulados da Análise de Discurso de linha francesa, voltamos nosso olhar 

para o discurso literário O retrato de Dorian Gray enxergando-o como o retrato da própria 

sociedade em que foi produzido, a Inglaterra do século XIX. O único romance escrito por 

Oscar Wilde (1891) torna-se, aqui, o corpus a partir do qual enveredamos pelas práticas 

discursivas acerca da beleza e da monstruosidade. Deste modo, esta pesquisa tem como 

objetivo analisar a discursividade na obra O retrato de Dorian Gray a partir de sua inscrição 

enquanto acontecimento discursivo, o que nos possibilitará o entendimento dos discursos 

predominantes acerca da beleza e da monstruosidade na sociedade inglesa do século XIX pela 

interface dos dizeres sociais acerca dos sujeitos monstros e dos sujeitos belos da 

contemporaneidade. Guiamo-nos pelos postulados de Michel Pêcheux, além de seguirmos as 

pegadas de Michel Foucault (2008, 2010a, 2010b, 2012, 1988). Nossa pesquisa fundamenta-

se no método arqueológico e o diálogo entre as materialidades discursivas O retrato de 

Dorian Gray, de Oscar Wilde e a revista contemporânea Men’s Health nos permite 

compreender como os regimes de saber são construídos historicamente e como os sentidos 

deslizam através de práticas discursivas. Estes sentidos tornam-se outros, mas nunca qualquer 

um, haja vista os regimes de regularidades e de singularidades que legitimam os discursos 

veiculados pela sociedade vitoriana e os que circulam na atualidade. 

 

Palavras-chave: Discurso. Monstruosidade. Beleza. Subjetividade. Sentido. 
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                                                                        ABSTRACT 

 

 

Anchored in the Ancestors of the Discourse Analysis of French, they return to be part of the 

literary discourse The portrait of Dorian Gray seeing it as the portrait of the society of the 

woman produced, England of century XIX. The only novel written by Oscar Wilde (1891) 

here becomes the corpus from which is the meaning of discursive practices on beauty and 

monstrosity. This mode of research has the theme of discursive analysis in Dorian Gray's 

work from his inscriptions at the same time discursive, which enables the understanding of 

the predominant discourses on beauty and monstrosity in nineteenth-century English society 

through the interface of the that the questions about the monsters and the subjects of 

contemporaneity. We are guided by the postulates of Michel Pêcheux, in addition to 

following Michel Foucault's footprints (2008, 2010a, 2010b, 2012, 1988). The research is not 

an archaeological example and the dialogue between the discursive materialities is the portrait 

of Dorian Gray, of Oscar Wilde and a magazine on the health of the men in which such 

schemes are edited historically and as the senses deployed through discursive practices. This 

report is available to the other, but any cases, shall visit the regimes of regularities and of 

singularities the documents broadcasted by the Victorians and those which circulate in the 

present time. 

 

Keywords: Speech. Monstrosity. Beauty Subjectivity. Sense 
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Figura 1 – Cena 1 O Retrato de Dorian Gray 

INTRODUÇÃO 

  

 

 
 
 

 
 

 
Eis o que tentei reconstituir: a formação e o desenvolvimento de uma prática 

de si que tem como objetivo constituir a si mesmo como o artesão da beleza 

de sua própria vida.  

 

(FOUCAULT, 2004, p. 244)  
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 concepção de língua enquanto um sistema abstrato de signos dominou, por 

muito tempo, os estudos da linguagem. Nesse movimento de investigação 

linguageira, os fatos extralinguísticos, ainda que reconhecidos, não se 

constituíam como algo essencial e por isso não foram priorizados como objeto de estudo. 

Assim, o estruturalismo linguístico, por meio de Ferdinand de Saussure, considerado o pai da 

linguística moderna, centrou-se, inicialmente, no estudo da língua defendendo que esse objeto 

deveria ser estudado em seus aspectos internos, de forma a não se deter aos processos sociais 

e históricos que a constituem.  

No entanto, com o avançar das pesquisas no campo da linguística, surge a necessidade 

de se propor uma noção de língua a partir da qual se pudesse contemplar o sujeito e todas as 

demais relações exteriores nas quais a língua encontra-se, intrinsicamente, envolvida. Essa 

noção de que a língua deve ser estudada não somente a partir de um sistema formal, mas que, 

ao contrário, deve-se buscar as questões histórico-sociais que envolvem os sujeitos, leva 

outros pesquisadores a concebê-la enquanto uma produção sóciohistórica. Nessa perspectiva, 

a transparência do objeto dos estruturalistas inexiste, ao mesmo tempo em que os equívocos 

são imanentes.  

Ao ser considerada a relação linguagem, história e sujeito, nasce o projeto da Análise 

de Discurso de tradição francesa (doravante AD), tomando para si, como objeto de estudo, 

não a língua, nem o texto, tampouco a fala, mas o discurso. Este, para Michel Pêcheux, 

idealizador dessa teoria materialista da linguagem, embora o conceba como um objeto 

linguístico, não se constitui de forma inteira haja vista a sua inscrição nos campos histórico, 

ideológico e social.  

É também dessa forma que o autor entende a língua, objeto pelo qual se materializa o 

discurso, e onde se fundem as falhas e os deslizes, elementos basilares da constituição dos 

sentidos. Não sendo, pois, prontos e/ou acabados, tampouco dotados de estabilidade, língua e 

discurso são, para Pêcheux, objetos heterogêneos onde não se encontra a neutralidade. 

Nesse ínterim, entendemos que o objeto discurso, cunhado pela AD de tradição 

francesa “implica uma exterioridade à língua, encontra-se no social e envolve questões de 

natureza não estritamente linguísticas. Referimo-nos a aspectos sociais e ideológicos 

impregnados nas palavras quando elas são pronunciadas” (FERNANDES, 2008, p. 13), 

evidenciando-se os seus sentidos pelos sujeitos que as empregam a partir das posições por 

estes ocupadas.  

O discurso é, portanto, um objeto que une a língua, o sujeito e a história. Isso implica, 

àqueles que trabalham a investigação da linguagem, a pensar os objetos na perspectiva de sua 

A 
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vinculação com a leitura enquanto possibilidade, e do sentido como uma produção atrelada a 

condições sociais e históricas determinadas.  

Sabemos que desde o seu início a Análise de Discurso de tradição francesa não cessa 

de se reinventar. O terreno movediço onde se instala essa teoria tem lhe proporcionado 

reajustes, incorporações, mudanças. Se em sua base epistemológica encontram-se os discursos 

políticos, por apresentarem estes a condição de estável, ao longo de seus anos a AD francesa 

vem escrevendo uma história de abertura às demais produções discursivas do cotidiano. Nesse 

ínterim, o discurso literário torna-se um importante objeto de análise já “que a produção 

literária dialoga com a História, é perpassada por uma memória discursiva, e é constituída por 

um movimento exterior a si” (FERNANDES, 2006, p. 11).  

 Diante disso, fundamentados na AD de tradição francesa, desenvolvemos este 

trabalho usando como objeto de estudo o discurso literário da obra O Retrato de Dorian Gray, 

de Oscar Wilde, entendendo-a como um acontecimento discursivo no qual a dizibilidade 

sobre o belo e o monstruoso, tangenciado pelo discurso da juventude para sempre, pode ser 

trazida e explorada a partir das categorias que nos oferece essa vertente de estudo, à qual nos 

filiamos. 

Quanto ao nosso objeto, consideramos que o mesmo se inscreve em um cenário de 

discursividades, ou seja, apresenta-se ligado à possibilidade de múltiplas leituras, mas nunca 

qualquer uma. No bojo de tais condições de produção, esse corpus permite-nos, investigar 

como se efetiva o processo de subjetivação do sujeito personagem Dorian Gray no que tange à 

ocupação de posições-sujeito no e pelo discurso. Observamos em O Retrato de Dorian Gray 

um caráter de texto não fechado em si, assim pensado através da perspectiva discursiva na 

qual a incompletude do texto nos leva à multiplicidade de sentidos que, por sua vez, podem 

ser mobilizados a partir da leitura das práticas discursivas.  

Aqui nos interessa investigar a rede de sentidos que se estabelecem nesse discurso 

onde se inscrevem o bem e o mal, o racional, o louco e o selvagem, o igual e o distinto. 

Buscamos, assim, problematizar a questão da produção discursiva da subjetividade, 

concebendo o sujeito como tudo aquilo que se constitui no social, pois é a partir desse espaço 

onde a subjetividade se constrói através de um processo discursivo em eternas 

transformações. Nesse ínterim, compreendemos que a maneira como cada indivíduo se 

relaciona com as regras estabelecidas em sociedade constitui modos de subjetivação. De 

acordo com (FOUCAULT, 2004, p. 56), é no curso da história que o homem não cessa de se 

construir a si mesmo “ou seja, de transladar continuamente o nível de sua subjetividade, de se 
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constituir numa série infinita e múltiplas de subjetividades diferentes que nunca alcançam um 

final”.  

A leitura discursiva de O retrato de Dorian Gray nos permitirá discutir a inquietação 

que tanto nos incita a enveredarmos na realização da pesquisa, buscando compreender como 

os regimes de saber que constituem as vontades de verdade são construídos historicamente e 

como os sentidos deslizam através de práticas discursivas, tornando-se outros. Isso nos 

possibilita introduzir outros objetos de análise para discutir a construção dos modos de 

subjetivação de sujeitos sociais contemporâneos, permitindo o trajeto de sentido sobre o ser 

belo e o ser monstro em contextos históricos diferentes. 

Diante de tais considerações, julgamos necessário a apresentação dos objetivos que 

direcionam o nosso trabalho, bem como as questões que norteiam esta pesquisa. Assim, O 

lugar do belo e do monstruoso em O retrato de Dorian Gray: uma leitura discursiva da 

produção do sentido e da subjetividade tem como objetivo geral analisar a discursividade na 

obra O retrato de Dorian Gray, a partir de sua inscrição como acontecimento discursivo, e da 

produção de subjetividades acerca do belo e do monstruoso na construção dos efeitos de 

sentido no discurso. 

No tocante aos objetivos específicos da pesquisa, buscamos a) investigar a relação de 

tensão entre os dizeres marcados por diferentes condições de produção no escopo da 

dizibilidade e da subjetivação em épocas distintas; b) descrever a produção de sentido e a 

construção  das posições-sujeito do personagem protagonista  de O Retrato de Dorian Gray, a 

partir das condições históricas da sociedade vitoriana em que é construído esse discurso 

literário e, por fim, c) averiguar as redes de memória e as relações interdiscursivas que 

operam o dizer e os seus efeitos de sentido no acontecimento da obra vitoriana O retrato de 

Dorian Gray em um diálogo com as dizibilidades contemporâneas que ressignificam o lugar 

do belo e do monstruoso na produção discursiva dos sujeitos da contemporaneidade a partir  

dos discursos veiculados pela revista Men’s Health.  

 Propomo-nos, pois, a investigar as operações de saber e a produção de verdade que 

inscrevem e delimitam o lugar discursivo daquilo que é discursivizado como belo e como 

monstruoso na respectiva obra corpus, O retrato de Dorian Gray, atentando para as condições 

históricas da sociedade vitoriana. Voltamos, contudo, a ressaltar que essa investigação se dará 

na intrínseca relação com os regimes de saber que atravessam as sociedades de hoje. Nestes 

termos, temos, portanto, questões de pesquisa que se apresentam, intimamente, relacionadas 

aos objetivos, o geral e os específicos, deste trabalho. São elas: a) Quais as condições de 

produção da sociedade vitoriana que fazem surgir as diferentes dizibilidades em torno da 
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subjetividade do sujeito-personagem Dorian Gray? – b) Como se efetivam as operações em 

torno da subjetividade de Dorian Gray e se a este sujeito-personagem é reservada uma 

posição-sujeito de belo ou de monstro? – c) De que maneira se efetiva a inscrição da obra 

como acontecimento discursivo e como se dá a questão da retomada de memória que permite 

observar os efeitos de regularidades e singularidades nos dizeres sobre a sociedade vitoriana e 

a de nossos dias na produção de modos de subjetivação? 

É assim que, pela necessidade de atendermos ao nosso quarto objetivo específico, a 

revista Men’s Health “ganha” status de parte integrante de nosso corpus. As pesquisas em 

torno das matérias discursivizadas por esse veículo midiático nos possibilitarão empreender 

um diálogo entre as discursividades acerca do sujeito belo e do sujeito monstruoso da 

contemporaneidade com as formas de subjetivação constituintes da subjetividade do sujeito-

personagem vitoriano protagonista do discurso literário O retrato de Dorian Gray. 

A revista Men’s Health tem origem nos Estados Unidos da América de onde espalhou, 

para inúmeros países de influência social global, discursivizando um poder-saber acerca do 

fitness, da nutrição, da sexualidade, da saúde do homem – muitas matérias são direcionadas às 

mulheres também. Embasada por um saber médico, que lhe legitima a verdade de seus ditos e 

escritos, esta revista, lançada no ano de 1987, vem dizer ao homem contemporâneo como 

refutar o feio, o monstruoso, mas principalmente, como se subjetivar enquanto um ser 

elegante, atraente, belo.  Por isso a Men’s Health torna-se um corpus pertinente para dialogar 

com o discurso literário O retrato de Dorian Gray e fomentar a discussão sobre a produção de 

discursividades em diferentes épocas. 

Como forma de basilar esta pesquisa, a nossa investigação se apóia em categorias 

analíticas como acontecimento, sujeito, produção de subjetividade, controle discursivo, saber, 

memória discursiva, formação discursiva, interdiscurso. Tais categorias se constituem, 

portanto, objeto da verticalização teórica e do afunilamento bibliográfico empreendidos neste 

trabalho que tem como norte os pressupostos teóricos da AD francesa, com base na 

contribuição dos escritos de Michel Pêcheux e Michel Foucault, e, ainda, de outros 

importantes pesquisadores que, no cenário nacional e intercional, se dedicam aos estudos do 

discurso com base nesses autores.  

Será sob os postulados foucaultianos que iremos proceder as nossas análises. Assim, 

esta pesquisa se constitui de natureza interpretativista fundamentada na perspectiva 

arqueológica de Michel Foucault (2008). Dessa forma, podemos “enxergar, analiticamente, na 

dispersão dos enunciados, regularidades de acontecimentos discursivos” (GREGOLIN, 2006, 

p. 91), uma vez que o filósofo defende que as práticas discursivas devem ser consideradas a 
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partir de suas condições históricas, das relações entre os enunciados e dos sentidos que podem 

ser evidenciados.  

Entendemos, outrossim, que a arqueologia está para a descrição e interpretação dos 

discursos e de seus efeitos, constitui-se, pois, como a sistemática da descrição de um discurso 

que é objeto. Procuraremos, por esse viés, identificar as vontades de verdade presentes nos 

discursos acerca do belo e do monstruoso, que se estabelecem entre as sociedades aqui 

estudadas, apontando a regularidade e a singularidade das práticas discursivas de seus 

sujeitos, o que vem a culminar na produção de modos de subjetivação.  

Assim, nosso trabalho com o corpus O retrato de Dorian Gray se pautará a partir de 

uma leitura de discursividades acerca do belo e do monstruoso e abrangerá também os 

discursos que são construídos na revista Men’s Health. A inclusão da análise dessa 

materialidade se faz necessário devido a importância desse veículo midiático que, em ampla 

circulação pelo Brasil, segue os regimes de saber-poder acerca de um padrão de beleza que 

cada vez mais se dissemina e se institucionaliza de forma internacional fazendo crescer nos 

sujeitos das sociedades contemporâneas, que a consomem, o desejo de ser forever young 

(eternamente jovem) e belo para sempre. 

No que se refere ao discurso literário em estudo, julgamos importante salientar que os 

recortes de enunciados expostos a análises não seguirão a exata sequência das cenas do 

romance. No entanto, a forma escolhida para apresentá-los, à maneira de um flashback, 

produz um efeito de sentido, que lhes confere a continuidade e a construção do sentido da 

trama discursiva.  Tais enunciados discursivos - que aparecerão enumerados1 como forma de 

marcar metodologicamente a seleção do corpus - são emblemáticas para realizar a análise 

discursiva dos modos de subjetivação do sujeito personagem Dorian Gray 

Para escolha da materialidade apresentada pela Men’s Health, cuja análise dialogará 

com o nosso corpus, selecionamos os enunciados imagético e verbal presentes na capa de 

novembro do ano de 2014 dessa revista. Estamos, dessa forma, apresentando texto e imagem 

como materialidades discursivas que fazem o enunciado em sua singularidade e dispersão e 

possibilitam uma maneira de melhor associá-los à construção histórica da beleza e da feiura 

(ECO, 2004, 2007). Estes enunciados midiáticos estarão, mais incisivamente, atrelados à 

historicidade dos sujeitos monstros presente nos postulados de Michel Foucault (2010b). 

Assim, discutiremos a produção dos modos de subjetivação, as singularidades e as 

                                                           
1 Por uma questão de opção metodológica, enumeram-se sequencialmente as passagens da obra/corpus a fim de 

se didatizar a apresentação de tais trechos e situar o efeito de continuidade da análise em função da 

temporalidade dos acontecimentos no romance.  
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regularidades trazidas por essas materialidades que discursivizam a beleza e a 

monstruosidade, buscando a construção dos efeitos de sentido nos discursos construídos sobre 

esses temas na contemporaneidade. 

Para efeito de justificativa, ao entender como se processam as práticas discursivas de 

ambas as sociedades, a vitoriana e a deste terceiro milênio, e compreendermos, também, como 

acontecem os processos de subjetivação dos sujeitos de cada época aqui estudada, estaremos, 

dessa forma, adentrando à problematização e ao reconhecimento acerca da constituição de 

nossas próprias subjetividades, sujeitos destes terceiro milênio. Nesse sentido, nosso trabalho 

justifica-se pela necessária verticalização, oportunizada pelos estudos linguísticos – e mais 

especificamente aqueles de natureza discursiva – dos regimes de saber e de poder que 

produzem e instauram verdades na cotidianidade das relações sociais.  

É, ainda, percorrendo esse caminho, que esta pesquisa pretende contribuir com os 

estudos do discurso, tratando da positividade e efetividade do sentido. Entendemos que este 

trabalho nos permitirá, assim, problematizar saberes e questionar os múltiplos e possíveis 

efeitos no tocante à questão do corpo, da beleza e da juventude. Estas, por sua vez, se 

mostram, e são trazidas na contemporaneidade, como os expoentes maiores de nosso meio, 

sendo objeto de práticas disciplinadoras, de processos de subjetivação, de técnicas de 

racionalização de condutas e, sobretudo, de vigilância e controle.  

Considerando ser o processo discursivo o lugar onde os sentidos se historicizam e 

onde as representações acontecem, entendemos que a nossa investigação em torno do dizer 

permite compreender por que motivo determinados sentidos são possíveis e não outros em seu 

lugar e, além disso, possibilita-nos entender que as verdades de hoje são atravessadas e 

inscritas em regimes de memória que põem em relação os discursos de antes e os de agora. 

Possibilita-nos, ainda, entender que esse processo de produção de dizibilidade e de 

multiplicidade de sentidos ocorre pelo seu deslizamento e consiste “em multiplicar as relações 

entre o que é dito aqui (em tal lugar) e dito assim e não de outro jeito, com o que é dito em 

outro lugar e não de outro modo, afim de ‘entender’ a presença de não ditos no interior do que 

é dito” (PÊCHEUX, 1990, p. 44).  

Sobre o discurso literário O retrato de Dorian Gray, corpus que decisivamente norteia 

esta pesquisa, é relevante destacarmos que sua publicação se deu na última década do século 

XIX. O único romance escrito por Oscar Wilde esteve antes nas páginas da Lippincott's 

Monthly Magazine, July, 1890. Os editores da revista americana, fundada na cidade da 

Filadélfia, tentaram tolher a audaciosa capacidade criativa de Oscar Wilde suprimindo-lhe 

alguns trechos ou simplesmente transformando os enunciados proferidos pelos sujeitos-
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personagens da novela. Estabeleceu-se, pois, uma espécie de policiamento do discurso 

wildiano, um minuncioso cuidado com a produção desse novo dizer do sujeito autor na 

tentativa de impedir que a grande crítica o julgasse indecente. 

O trabalho oculto de editoração – o autor não fora consultado – não foi de todo eficaz. 

A censura não perdoou a ousadia de O retrato de Dorian Gray que, ao tratar do tema do 

esteticismo, constituía, nas palavras de seus sujeitos-personagens, um efeito de sentido de 

normalidade ao desejo homossexual. Este componente, fortemente entrelaçado à mensagem 

moral do romance, soou como um insulto ao regime de saber-poder seguido pelos sujeitos  

defensores da boa moral e dos bons costumes ingleses. Entre eles, o romance fora visto como 

impuro e venenoso, como uma violação às leis do clero e de sua soberana, a rainha Vitória, no 

momento mesmo em que trazia um discurso de denúncia da prática interditada da 

homossexualidade, porém, comum entre os sujeitos aristocratas vitorianos.  Por encontrar-se, 

pois, na ordem de um dizer não autorizado Oscar Wilde deveria responder criminalmente. 

Mas o sujeito autor não se intimidou com os ataques direcionados, muito mais a si 

mesmo que à sua obra, e ampliou, de treze para vinte capítulos, a versão que primeiramente 

circulara na revista, mantendo, assim, ainda que camuflado, o homoerotismo de sua obra. 

Como romance, O retrato de Dorian Gray é lançado em abril de 1891, e a cortina de fumaça 

que Wilde é obrigado a lançar sobre seu livro leva o autor a alterar as palavras de Basil 

Hallward que primeiramente dissera: “Harry, para mim, Dorian Gray é simplesmente um 

assunto de arte. Você não perceberia nada nele. Eu vejo tudo” (WILDE, 2012, p.17). Na 

Lippincott's Monthly Magazine, no entanto, em julho de 1890, o pintor declarara, em uma 

conversa com lorde Henry, amor a Dorian Gray e implora, então, ao amigo para que não 

afaste dele "a única pessoa que faz a minha vida absolutamente encantadora para mim". 

Sobre esse sujeito-personagem de que fala o sujeito Basil Hallward são distintas 

formas de discursividade que o faz migrar entre um mister de admiração e repulsa. Pelas 

páginas do discurso literário de Oscar Wilde vemos que Dorian Gray é subjetivado, 

inicialmente, por sua graciosidade, pelo fascínio que esse sujeito discursivo exerce, pois ele 

“era na verdade, belo. Lábios finos, vermelhos, olhos azuis de expressão franca. Tamanha 

pureza, tanta mocidade! Via-se bem que o mundo ainda não o atingira com sua torpeza” 

(WILDE, 2012, p. 21). Esse rapaz era a mais nova inspiração de Basil Hallward, um pintor 

ordinário, um sujeito de moral e convicções rígidas. Amigo pessoal de lorde Henry Wotton, 

temia que este transformasse o seu modelo em um hedonista como ele, o lorde, também o era.  

Basil tinha razão. Ao conversar com o aristocrata, o rapaz logo se deixa insuflar pela 

vaidade e passa a desejar-se assim, belo e jovem, para sempre. O seu físico deveria se manter 



22 

 

 

ileso ao longo do tempo. Os sinais da velhice aviltante, que corrói o corpo, somente deveriam 

atingir o seu retrato. Aquele jovem “cujo belo rosto irradiava alegria, pureza e bondade, como 

se o mundo não o tivesse tocado ainda com suas maldades, seus sofrimentos” (LISPECTOR, 

2012, p. 7), deveria assim permanecer, como um modelo, aos olhos de todos. Mas Dorian 

Gray desperta para a sensualidade e sexualidade decidido, então, a viver de forma libertina 

experienciando, assim, as mais variadas e imorais formas de prazer. Entrega-se, pois, à 

perversão, torna-se maldoso e ferino como o hediondo lorde Henry, símbolo da decadência do 

ser humano.  

A duplicidade moral de Dorian Gray despe a sociedade em que viveu Oscar Wilde. O 

Discurso literário que o autor produziu em sua obra de maior repercussão incomodava os 

puristas pelo simples fato de lhes colocar em frente ao espelho. O escritor conhecia bem os 

sujeitos e o meio social que retratava. Seu lugar social não o impediu, contudo, de delatar as 

atrocidades e hipocrisias da sociedade de sua época. Com o dandismo2, o poeta enaltece a cor 

e o belo e usa esse movimento, do qual é o recriador, para denunciar a tristeza e as barbáries 

que a ordem do discurso real inglês impunha aos sujeitos vitorianos.  

Na crítica sempre presente à aristocracia britânica, a luta de classes, podemos dizer, 

faz-se presente no fio do discurso de Wilde. O escritor desafia as normas e as instituições de 

seu tempo e desobedece à polícia discursiva até mesmo quando é jogado aos porões da prisão 

da cidade de Reading3, nos arredores de Londres. Preso, ele escreve De Profundis (WILDE, 

2007, p. 100), e nesta obra, cujo cárcere lhe impunha maus tratos, humilhações e, enfim, as 

piores condições de produção, o sujeito autor denuncia, com poeticidade as atrocidades pelas 

quais passara: “No dia 13 de novembro de 1895, trouxeram-me de Londres para cá. [...] tive 

de ficar parado na plataforma central de Claphan Junction, [...] Durante meia hora, ali estive 

eu, debaixo da cinzenta chuva de novembro, rodeado por uma multidão cheia de desprezo”. 

Após situarmos as condições de produção do discurso que figura como corpus desta 

pesquisa, julgamos que se faz necessário expormos, de antemão, a estrutura do presente 

trabalho. O lugar do belo e do monstruoso em O retrato de Dorian Gray: uma leitura 

discursiva da produção do sentido e da subjetividade constitui-se, pois, de quatro capítulos. 

Nesta introdução, que contempla uma breve exposição acerca dos estudos da linguagem no 

                                                           
2 Conforme apresenta-se em Dandismo e cuidado de si: ensaios de subjetivação em Balzac, o dandismo é 

considerado uma forma ou estilo de vida, marcado, ao mesmo tempo, pela vaidade, pelo distanciamento da 

rotina de trabalho e pelo prazer de ter uma existência ligada ao desejo e à liberdade. Cf. Castro (2010).  
3 Na cronologia da vida e obra de Oscar Wilde que Marcelo Rollemberg escreve em Sempre seu, Oscar Wilde: 

Uma biografia epistolar (2001), a transferência do autor é datada em vinte de novembro de 1895.  
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plano discursivo, apresentamos a teoria, que serve de base para toda a discussão proposta na 

pesquisa. À justificativa da escolha de nosso corpus e do objeto temático segue-se a uma 

sumária apresentação da vida e obra do sujeito empírico Oscar Wilde. É esta uma forma de 

sinalizar as práticas discursivas desse sujeito empírico com o discurso literário desse sujeito 

autor. Desse modo, situamos esta introdução como o primeiro capítulo deste trabalho que 

trará, ao longo de seu desenvolvimento, princípios de análises acerca do discurso literário O 

retrato de Dorian Gray. 

Em seguida, no que apresentamos como segundo capítulo, trazemos, de forma mais 

ampla, a discussão acerca dos princípios teóricos da Análise de Discurso de tradição francesa, 

sua filiação e sua origem. Nesse momento, abordamos as três fases dessa teoria, trazendo à 

baila as categorias base que vão se desenvolvendo ao longo da história da AD. Essas 

categorias nos servirão de aporte teórico para basilar as nossas análises, tanto dos enunciados 

discursivos recortados a partir do nosso corpus, bem como, também, para as análises dos 

discursos contemporâneos acerca da beleza e da monstruosidade que aqui apresentamos a 

partir dos enunciados discursivos da Men’s Health.  

Os atores sociais que assinam essa revista trazem-nos discursos sobre as diferentes 

concepções de beleza na contemporaneidade o que nos proporciona investigar e apontar as 

singularidades e as regularidades com os dizeres acerca da monstruosidade e da beleza nos 

tempos vitorianos, em cujas condições de produção se insere o sujeito autor de nosso objeto 

de estudo, O retrato de Dorian Gray. 

 No terceiro capítulo, voltamo-nos para os procedimentos de controle discursivo a fim 

de investigarmos, na ordem do discurso literário do sujeito autor Oscar Wilde, o 

acontecimento da obra corpus deste trabalho. Para isso, faremos um passeio por algumas de 

suss principais obras, como Um marido ideal (2000) e De Profundis/Balada do Cárcere de 

Reading (2007). Esses se constituem em um diálogo estreito com O retrato de Dorian Gray, o 

que justifica os demais sujeitos wildianos que aqui trazemos para discutir as condições de 

produção do discurso corpus e o lugar de fala do sujeito autor.  

O terceiro capítulo será, também, o momento em que historicizamos a beleza (ECO, 

2004) e quando damos início a teorização acerca do tema da monstruosidade, com base em 

Foucault (2010b), que retornará com grande ênfase nos momentos em que estivermos 

descortinando, através de nossas análises discursivas, a subjetividade do sujeito Dorian Gray. 

A tentativa é a de problematizar os modos de subjetivação dos sujeitos em tela, o sujeito-título 

de nosso corpus e aquele que é discursivisado pela revista Men’s Health, para dissertarmos 

sobre o lugar discursivo que estes ocupam, seja enquanto sujeitos belos ou sujeitos 
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monstruosos da era vitoriana bem como dessa atual sociedade .  

O quarto capítulo pretendemos destinar à análise de nosso corpus. Para abordarmos a 

discursividade em torno do ser belo e do ser monstro, tangenciado pelo discurso da juventude 

eterna, aqui aliamos os pressupostos teóricos ao nosso objeto na perspectiva de aplicação 

teórico-metodológica, conforme mencionado acima. Assim, recortes desse discurso literário 

serão trazidos em forma de enunciados discursivos oportunizando-nos, portanto, a uma 

análise discursiva sobre a beleza e a monstruosidade do sujeito-personagem objeto deste 

estudo, a partir da obra O retrato de Dorian Gray. Para entendermos a questão da retomada 

de memória, recorremos aos discursos midiáticos, imagético e verbais, da Men’s Health que 

sinalizam, nessa materialidade aqui apresentada, as práticas de modo de subjetivação para os 

sujeitos que se querem belos na contemporaneidade. 

Reiteramos, desse modo, a necessidade de trazemos à baila os enunciados de capa 

dessa revista, aqui apresentados com status de corpus, uma vez que estes também são 

submetidos a análises. Nossa tentativa é de mostrar como esse veículo midiático transforma 

em acontecimento discursivo o corpo dos novos sujeitos sociais. Este movimento de novas 

práticas de subjetivação põem em xeque as vontades de verdade discursivizadas pelo saber-

poder de outras sociedades, como a vitoriana de Dorian Gray, ressignificando, assim, os 

conceitos canônicos de belo e de monstro.  

Ao colocarmos lado a lado discursos produzidos em diferentes épocas e em distintos 

campos discursivos, a literária e a midiática, acreditamos estar criando uma ponte sobre a qual 

transitaremos entre as vontades de verdade acerca da beleza e da monstruosidade 

institucionalizadas na Inglaterra vitoriana e as que são construídas, discursivamente, na 

atualidade.  

Na constituição de um discurso encontram-se sentidos dos mais variados. De nossa 

parte, não há, pois, a pretensão de apresentar aquilo que seria a verdade última em meio à  

infinitude das dizibilidades, o que nos impossibilita a qualquer tentativa de uma representação 

exata do real. A verdade é, acima de tudo, simbólica, construída a partir de todos os dizeres, 

das diferentes práticas discursivas dos sujeitos diversos que se encontram nas mais distintas 

sociedades. “São as ‘vontades de verdade’, no sentido foucaultiano do termo, que vemos 

abordadas nos discursos” (NASCIMENTO, 2010, p. 21).  

Propomos, assim, que enveredemos pelas teias do discurso, pelos nós de sua rede e 

que deslizemos por entre suas infinitas ressignificações e por suas brechas afim de 

descobrirmos os seus múltiplos sentidos, que sabemos, não são nunca qualquer um. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISE DO DISCURSO: DE UM SOLO FECUNDO AOS ANDAIMES SUSPENSOS 

DE UM EDIFÍCIO TEÓRICO 

 

 

 
Maio de 68 produziu uma exasperação à circulação dos discursos, sobre as 

ondas, sobre os muros e na rua. Mas, também, no silêncio das escrivaninhas 

universitárias. 

(COURTINE, 1999, p. 9)  

 

 

a França, nos anos de 1960, um rígido núcleo de estudos da linguagem se 

estabelecia como o protótipo de ciência para outras disciplinas que, 

apresentando contornos instáveis, circundavam-se à luz do circuito fechado 

e estabilizado de uma “ciência piloto”. Era a Linguística do filósofo de Genebra, Ferdinand de 

Saussure, que, lá no início do século XX, elegendo a língua como o seu objeto, apresentava 

uma problematização cujas bases poderiam, mais tarde, servir à Sociologia e à Psicologia, à 

História e à filosofia, dentre outras, entregando-lhes os moldes de cientificidade que lhes 

faltavam. Dessa forma, segundo Paul Henry (2014, p. 27): 

 
O estruturalismo francês fez da linguística a ciência-piloto; os estruturalistas 

tentaram definir seus métodos tendo como referência a linguística, tendo 

também transferido todo um conjunto de conceitos linguísticos para quase 

todos os domínios das ciências humanas e “sociais”.  
  

É importante ressaltar que toda uma linhagem de pensadores – Jacques Lacan, Louis 

Althusser, Jacques Derrida, dentre outros – atribuiu ao conjunto da obra saussuriana a uma 

organização estrutural, um corte epistemológico e sistêmico em torno da linguagem. No 

entanto, é no momento mesmo em que o Estruturalismo encontra o seu ápice que esses 

grandes nomes se afastam das ideias estruturalistas haja vista que, na perspectiva de Saussure, 

segundo Costa (2015, p. 115): 

 
[...] ficam excluídas as relações entre língua e sociedade, língua e cultura, 

língua e distribuição geográfica, língua e literatura, ou qualquer outra relação 

que não seja absolutamente relacionada com a organização interna dos 

elementos que constituem o sistema linguístico.    
 
 

De acordo com palavras do estudioso, observamos que o Estruturalismo promove, 

também, a exclusão do sujeito. O filósofo francês Michel Foucault defende, a seu modo, um 

modelo teórico no qual o sujeito encontra-se no centro da discussão contribuindo, 

N 
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sobremaneira, com um novo olhar para as ciências humanas. O posicionamento desses 

filósofos, contudo, não se faz homogêneo. A noção de sujeito, entretanto, aqui se faz 

importante evidenciar, pois é o principal ponto que os afasta do Estruturalismo. 

Com sua psicanálise, Lacan aponta para a noção de um sujeito dividido que se 

encontra na combinação dos sistemas socioculturais e simbólicos. Nunca uno, em todo tempo 

sujeito descentralizado. Derrida também se opõe ao legado linguístico saussuriano e sustenta 

que mudanças infinitas de significados são retransmitidas, infinitas vezes, entre os 

significantes, nessa e naquela enunciação de um mesmo sujeito, que pode ser sempre outro.  

Em sua Arqueologia do Saber, lemos que Michel Foucault (2008), como os outros 

dois, também concebe o sujeito enquanto uma posição.  Já Althusser, cujo projeto se vincula à 

tradição marxista da linguagem, ocupa-se das práticas e dos discursos dos Aparelhos de 

Estado buscando entender sua ideologia, que se materializa na língua. Para Althusser, o 

sujeito é, pois, assujeitado, clivado, interpelado ideologicamente. 

Neste caldeirão borbulhante de ideias em que se encontrava a França nos anos de 

1960, outro nome importante contribui com os estudos da linguagem. Adepto do trabalho em 

comum, Michel Pêcheux embarca em uma aventura teórica ao promover encontros 

interdisciplinares inéditos na École Normale Supérieure. Nesta aclamada escola em Paris, na 

rua d’Ulm, Pêcheux e seus companheiros de grupo de estudos vivem o ardor teórico que 

pensamentos distintos proporcionam ao se encontrarem. Conforme registra Maldidier (2003, 

p. 17), na ENS, o professor Louis Althusser elabora, ao lado de alguns alunos seus, Lire Le 

Capital (1965), obra dedicada à releitura de O Capital, de Karl Marx. Pêcheux não assina essa 

obra, mas o seu contato próximo com o marxista proporciona uma amizade que transcende os 

muros da École e o faz ingressar no Partido Comunista Francês (PCF), do qual Althusser já 

era membro desde 1948.  

Na prestigiosa rua d’Ulm as ideias marxistas-leninistas fervilham nesses anos de 1960. 

Os seminários de Jacques Lacan, 1965-1966, é outro áureo momento da ENS. Neste período, 

a École assistiu ao psiquiatra e à sua oposição aos pós-freudianos, no momento mesmo em 

que ele propunha o retorno ao fundador da Psicanálise, Sigmund Freud. Neste ambiente de 

intelectuais, onde Pêcheux se tornou filósofo em 1963, um outro encontro é decisivo em sua 

formação pois, de acordo com Maldidier (2003, p. 17), “na rua d’Ulm, se estabelece um outro 

laço essencial: com Canguilhen que o orienta para a história das ciências e a epistemologia”. 

 É o médico e filósofo francês George Canguilhen quem propicia a entrada de Michel 

Pêcheux no Centre Nacionale de Rechéche Scientifique onde, mais tarde, ele vem a assumir a 

direção do Laboratório de Psicologia social. No CNRS nasce, do encontro de pensadores e 
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pensamentos distintos, “A Comuna dos três amigos”: Michel Pêcheux, Paul Henry e Michel 

Plon. O segundo, matemático e também linguista. Este último vem da Psicologia. Nenhum 

outro, porém, influenciou tanto Michel Pêcheux como o fez Louis Althusser “aquele que faz 

brotar a fagulha teórica, o que faz nascer os projetos de longo curso” (MALDIDIER. 2003, 

p.18). 

Conforme Maldidier (2003), em seu artigo Freud e Lacan (1964 ), Althusser apontou, 

a uma legião de marxistas desassossegados, “o horizonte de uma aproximação teórica” 

(MALDIDIER, 2003, p. 18). Desse modo, não há incoerência na aproximação entre Michel 

Pêcheux e o linguista e lexicólogo Jean Dubois visto que, embora a preocupação de Pêcheux 

se desse em torno da psicanálise e da epistemologia, as discussões no âmbito do marxismo e 

da política uniam esses dois pensadores, que compartilhavam suas convicções acerca da luta 

de classes, dos movimentos sociais e da história.   

É assim que, dos encontros dirigidos por Michel Pêcheux na ENS surge a Análise de 

Discurso de tradição francesa. Em sua gênese, essa teoria é construída como um campo 

interdisciplinar. Isso nos permite observar que, não somente Pêcheux, mas também Dubois, 

são figuras centrais no momento da fundação da AD. No entanto, os parceiros desta aventura 

teórica divergem quanto ao papel da Linguística no que se refere à nova disciplina que eles 

faziam surgir. É que a Análise do Discurso é considerada, desde a sua fundação, um campo 

interdisciplinar onde debates calorosos anunciam, a todo instante, rachas teóricos. Nas 

palavras dessa autora, “a clivagem principal se situava entre aqueles que, na perspectiva de 

uma teoria do discurso, procuravam ‘articular’ língua, ideologia e discurso, e aqueles que, 

próximos da ‘sociolinguística’, se prendiam à descrição da diferenciação linguística dos 

grupos sociais” (MALDIDIER, 2003, p. 36).  

Esses polos punham, de um outro lado, o lexicólogo Jean Dubois que entendia que o 

estudo do discurso poderia se dar por uma passagem natural do estudo das palavras para a 

Análise do Discurso. Pêcheux (2014), por sua vez, sentiu a necessidade de explorar além da 

Linguística saussuriana. Para o filósofo, os elementos linguísticos são necessários, visto que é 

pela língua que o discurso se realiza. Entretanto, os componentes socioideológicos não podem 

ser ignorados, o que traz, para o centro de sua teoria do discurso, a história, a ideologia e o 

sujeito.  

Nas palavras de Mussalim (2003, p. 105) “a Linguística saussuriana, fundada sobre a 

dicotomia língua/fala [...] permitiu a constituição da Fonologia, da Morfologia e da Sintaxe, 

mas não foi, segundo Pêcheux (1988)), suficiente para permitir a constituição da Semântica”, 

cujo objeto de estudo é o sentido. De acordo com essa mesma autora, para o filósofo, os 
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sentidos deslizam, tornam-se outros de acordo com as posições que ocupam os sujeitos que 

enunciam e, desse modo, para estudar o seu objeto, Pêcheux recusa a semântica linguística e 

propõe uma semântica do discurso.  

Ele entende que as condições sociohistóricas de produção de um discurso estão na 

base constitutiva de suas significações, uma vez que “o laço que liga as significações de um 

texto às condições sociais e históricas desse texto não é de forma alguma secundária, mas 

constitutivo das próprias significações” (MALDIDIER, 2003, p. 31). 

É desse modo que, para a AD, texto e discurso são objetos distintos, sendo o primeiro, 

“do ponto de vista de sua representação empírica, considerado como objeto onde encontramos 

começo, meio e fim” (ORLANDI, 1996, p. 54). Na perspectiva discursiva, entretanto, 

podemos entender o discurso dotado de incompletude em sua relação com a exterioridade, 

contudo, o texto é condição necessária para que se materialize o discurso.  

É que o discurso se concebe por sua relação intrínseca com outros dizeres, de outros 

sujeitos, em outras situações de enunciação. Tudo o que compõe, enfim, a exterioridade 

constitutiva de seu sentido.  Dessa forma, o conceito de discurso “não se confunde nem com o 

discurso empírico sustentado por um sujeito nem com o texto, um conceito que estoura 

qualquer concepção comunicacional da linguagem” (MALDIDIER, 2003, p. 21). 

Este é o cenário intelectual da França dos anos de 1960. Um ambiente 

multidisciplinar, onde filósofos, linguistas, matemáticos, psicólogos, dentre outros, se unem 

na aventura do fazer ciência a várias vozes. Aqui nasce o projeto de Michel Pêcheux. Nas 

palavras de Maldidier (2003, p. 15) “o homem dos andaimes suspensos de que fala, desde 

1966, Thomas Herbert”, procurou estar sempre ao lado de muitos. Seu edifício teórico 

emergiu nas movências ininterruptas de um solo fecundo onde as materialidades necessárias 

para essa construção surgiam a todo momento, de todo lugar, nos pensamentos inquietos dos 

colaboradores de Pêcheux. 

Embora essa plurivocidade fosse uma constância em seu trabalho, são as influências 

de Canguilhen e de Althusser o norte para as reflexões de Michel Pêcheux acerca da história 

das ciências e da ideologia, o caminho para a construção de sua tese Análise Automática do 

Discurso (a AAD), defendida em 1968. Um ano depois, esse trabalho universitário é 

publicado por Michel Pêcheux nos Cahiers pour l’analyses. Nasce, assim, em 1969, a Análise 

de Discurso de tradição francesa cujos postulados teóricos propunham uma nova forma de 

tratar questões relacionadas à língua, ao sujeito e à história.  

É desse modo que a AD se concebe como uma disciplina de caráter interdisciplinar 

onde se articulam, de forma imbricada, a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. É 
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importante ressaltar, contudo, que o embasamento nesta tríplice teórica não se faz de maneira 

totalmente plena e/ou sem questionamentos, pois a AD trabalha a historicidade que a 

Linguística deixa de lado, o simbólico esquecido pelo Materialismo e a ideologia que, embora 

se relacione materialmente ao inconsciente, não se encontra, para a Análise do Discurso, 

absorvida por ele (ORLANDI, 2002).  

Buscando a articulação da linguística com a História, essa nova vertente de estudos da 

linguagem volta-se para o discurso como “um verdadeiro nó”, não podendo, pois, ser 

confundido como um dado empírico ou texto. Entendemos, assim, pelos postulados de 

Pechêux que “é impossível analisar o discurso como um texto [...] é necessário referi-lo ao 

conjunto de discursos possíveis, a partir de um estado definido das condições de produção”, 

afirma o filósofo (PÊCHEUX apud MALDIDIER, 2003, p. 23).  

É assim que o objeto da AD se constitui como o lugar teórico no qual se encontram 

imbricadas todas as questões acerca da língua, da história e do sujeito. Essa relação intrínseca 

entre língua, sociedade, e história, apesar de reconhecida pelo Estruturalismo, mas não 

constituindo o escopo da preocupação de seus expoentes, apresenta-se como o elemento 

basilar da AD francesa. A língua é, assim, estrutura, mas, da mesma forma, um acontecimento 

histórico protagonizado pelo homem em sua sociedade, a seu tempo.  

Face ao exposto, a Análise de Discurso de tradição francesa constitui-se pela 

articulação entre os postulados de Saussure, Freud e Marx, a Tríplice Entente, como 

denominou Pêcheux. A Linguística, o Marxismo e a Psicanálise estão no cerne do projeto 

pecheutiano. Esse imbricamento revela-nos, porém, algumas singularidades, conforme nos 

aponta Ferreira (2007, p. 17): 

 
A Análise do Discurso não trabalha com a língua da Linguística, a língua da 

transparência, da autonomia, da imanência. A língua do analista do discurso 

é outra. É a língua da ordem material, da opacidade, da possibilidade do 

equívoco como fato estruturante, da marca da historicidade inscrita na 

língua. É a língua da indefinição do direito e avesso, do dentro e fora, da 

presença e ausência. 

 

 

Por estar alicerçada em um terreno multidisciplinar, essa nova vertente de estudos da 

linguagem não se apresenta de forma já pronta e acabada. Ao longo de seu trabalho, enquanto 

pesquisador dos fenômenos linguageiros, Michel Pêcheux teve seus posicionamentos revistos 

e reformados deixando alguns para trás, sem, contudo, nunca torná-los, definitivamente, 

ausentes. Enfrentou, a todo momento, os dissabores intrigantes – e instigantes – de um 

percurso repleto de tateamentos teóricos e analíticos de uma disciplina marcada pela 
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inquietação. Tais tateamentos jamais cessaram no decorrer das décadas de 1960 a 1980, e, 

possivelmente, jamais cessarão. 

Enquanto o filósofo trabalhava buscando apreender as inquietudes do discurso no 

âmbito das transformações históricas e sociais de cada época, era preciso, também, que o seu 

modelo teórico-metodológico se transformasse, se aperfeiçoasse. E, assim, o fez Pêcheux. 

Ciente das especificidades dos momentos de seu trabalho, ele reconhece, em A análise de 

discurso: três épocas (PÊCHEUX, 1997b), a necessidade de elaborar uma divisão didática 

para um melhor estudo e compreensão de sua teoria. Desse modo, para estabelecer o lugar 

teórico em que situamos a nossa pesquisa, consideramos oportuno visualizar o percurso da 

Análise do Discurso seguido ao longo dessas três fases, AD-1, AD-2 e AD-3. 

 

2.1 Da maquinaria à dispersão: fases de uma constituição teórica 

 
 

Toda ciência, escreve Herbert-Pêcheux, é produzida por uma mutação 

conceitual num campo ideológico em relação ao qual esta ciência 

produz uma ruptura através de um movimento que tanto lhe permite o 

conhecimento dos trâmites anteriores quanto lhe dá garantia de sua 

própria cientificidade.  

  

(HENRY, 2014, p. 15) 

 

 

Conforme já mencionamos, a publicação da obra Análise Automática do Discurso, em 

1969, configura-se como o pólo original da Análise do Discurso de tradição francesa e marca 

o que se convencionou chamar de primeira fase da AD. Para Maldidier (2003, p. 19), o 

trabalho de doutoramento de Michel Pêheux, na École Normale Supérieure, é o lugar onde “se 

ligam – pela primeira vez – todos os fios constitutivos de um objeto radicalmente novo: o 

discurso”, opondo-se, dessa forma à simples Análise de Conteúdo. Alerta-nos, entretanto, a 

autora, ao dizer que a tese universitária de Pêcheux apresenta-se, hoje, apenas como o esboço 

de uma teoria do discurso que ainda estava por vir, o momento inaugural de novas questões 

sobre os textos, a leitura e o sentido.  

Nesta primeira fase da Análise do Discurso (AD-1), Pêcheux propõe a construção de 

máquinas de ler textos a partir de programas de lexicometria operados por computador. É que 

Pêcheux não foi um pensador comum. Nas palavras de Paul Henry, ele “é um filósofo de 

formação, mas um filósofo fascinado pelas máquinas, pelas ferramentas, pelos instrumentos e 
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pelas técnicas, por razões profundamente enraizadas em sua história pessoal e antecedentes 

familiares” (HENRY, 2014, p.17). 

Assim, uma maquinaria discursiva, que arrancaria “a leitura da subjetividade” 

(MALDIDIER, 2003, p. 21), é programada para atuar em duas etapas que se sucedem de 

formas automática e manual. Os estudos do registro da superfície discursiva – o corpus -  e da 

análise linguística de sequências desse corpus, respectivamente.  A ideia consiste em separar 

os elementos constitutivos do discurso, os linguísticos e os sócio-ideológicos, uma vez que “é 

preciso desconstruir a discursividade para apreendê-lo” (MALDIDIER, 2003, p. 25).  

Era sob o olhar de máquinas automáticas que se davam as análises de sequências 

linguísticas individualizadas e, portanto, independentes à discursividade sintática. Esta forma 

de análise linguística ocasionava o não interesse pelo sujeito que enunciava, o lugar e a 

situação de onde este o fazia, uma vez que se mostrava “opaca em relação à enunciação e às 

restrições subjacentes ao fio do discurso” (PÊCHEUX, 2014, p. 308), muito embora as 

considerasse, ainda que de forma implícita.  

Cada uma dessas sequências era analisada, a seguir, de forma manual por uma 

máquina discursiva justaposta a outra e destinadas à análise dos processos de produção dos 

discursos idênticos a si mesmos e fechados em si mesmos (PÊCHEUX, 2014, p. 307). Os 

discursos em análises são tidos como homogêneos uma vez que se inscrevem a partir de 

condições de produção estáveis e homogêneas. Assim, o momento da AD-1 não abre espaço 

para análise de discursos em que os seus sujeitos se encontrem em posições de conflito.  

Mussalin (2003) sugere que um debate político entre marxistas e liberais não poderia, jamais, 

se inscrever nas análises da AD-1. Os processos de interlocução de seus atores se encontram, 

cada um, em lugar social e espaço discursivo diferentes. Esta heterogeneidade dos discursos 

causaria o desestabilizar das máquinas. 

O método automático de análise dos discursos advém do pós-estruturalismo 

saussuriano de Zellig Harris que postulava a influência dos elementos linguísticos na 

constituição do campo semântico dos processos discursivos. Ainda de acordo com Mussalin 

(2003), a ideia harrisiana, que se funda, basicamente, na linearidade dos discursos, apresenta, 

contudo, uma proposta de análise que transpõe o limite do enunciado. Este ponto, no método 

de Harris, leva Pêcheux a pensar na deslinearização da sintaxe o que lhe permitiu “perceber os 

traços dos processos discursivos (...), ou seja, os processos pelos quais um discurso se 

constituía enquanto tal” (MUSSALIN, 2003, p. 116).  

Dessa forma, Michel Pêcheux incumbe à AD a tarefa de analisar o discurso. Este 

objeto é entendido como um efeito de sentido entre os interlocutores A e B (PÊCHEUX, 



32 

 

 

2014) em processo de interlocução. Homens falando, pondo em movimento a linguagem 

através da qual se manifestam as posições sociais e ideológicas dos sujeitos que enunciam. O 

discurso se constitui de uma materialidade linguística onde se evidenciam a história, o social e 

o político, o caráter exterior do objeto de estudo da AD. Essa exterioridade constitui o que 

Pêcheux denominou de condições de produção, conceito que inviabiliza a análise de um 

discurso enquanto texto. Para Maldidier (2003, p. 23, grifo da autora):  

 
a referência às condições de produção designava a concepção central do 

discurso determinado por um ‘exterior’, como se dizia então, para evocar 

tudo o que, fora a linguagem, faz que um discurso seja o que é: o tecido 

histórico-social que o constitui.  

 

As releituras das obras de Saussure, Freud e Marx articulavam uma relação com a 

Linguística, o Materialismo Histórico e a Psicanálise apontando, desde o seu início, uma 

preocupação com o sujeito e a história. Desse modo, Michel Pêcheux não concebe a 

linguagem enquanto instrumento de comunicação e sendo ele um discípulo de Althusser, o 

seu objeto de estudo é tomado como um instrumento de análise da prática política. Assim, as 

reflexões do teórico sobre o discurso incidem no lugar mesmo onde língua e ideologia se 

encontram. O que podemos vislumbrar nesse momento inicial do projeto pecheutiano é uma 

tentativa sua em formular uma teoria que se concebe na relação com a teoria da ideologia e a 

teoria do inconsciente também.  

Para o teórico, é omni-histórica a ideologia (PÊCHEUX, 1997a, p. 152), assim como 

eterno, também, o é o inconsciente. A despeito das demais articulações existentes entre essas 

categorias, ainda obscuras à ciência, Pêcheux chama a atenção para a capacidade que têm a 

ideologia e o inconsciente, ambos eternos, “de dissimular a própria existência no interior 

mesmo de seu funcionamento, produzindo um tecido de evidências ‘subjetivas’” (PÊCHEUX, 

1997a, p. 152). Mais do que afetar o sujeito, essas evidências “subjetivas”, alerta Pêcheux, 

encontram-se na própria constituição dessa categoria. Opondo-se à teoria idealista da 

linguagem, a maquinaria discursiva propõe um olhar sob o viés do materialismo histórico 

onde a evidência do sentido e a evidência do sujeito não encontram lugar. 

Decorre daí a necessidade de criação de uma máquina de guerra apelidada por seus 

amigos da Comuna, Paul Henry e Michel Plon, de “cavalo de tróia”. Este era o instrumento 

perfeito a ser infiltrado entre as ciências sociais, particularmente a Psicologia social, haja vista 

a recusa de Pêcheux a “qualquer metalíngua universal supostamente inscrita no inatismo do 

espírito humano, e toda suposição de um sujeito intencional como origem enunciadora de seu 
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discurso” (PÊCHEUX, 2014, p. 307). Pêcheux pretendia desestabilizar esse saber que não 

concebia a relação do sujeito psicológico com a política. É assim que Pêcheux nega o sujeito 

psicológico e o constitui enquanto um efeito ideológico.  

A noção pecheutiana de ideologia apresenta-se como uma moeda em cujas faces 

podemos contemplar o lado do processo de produção e o lado das relações sociais. De acordo 

com Pêcheux (1997a, p. 152), “o fato de que as relações de produção são relações entre 

‘homens’, no sentido de que não são relações entre coisas, máquinas, animais não-humanos 

ou anjos” permite-nos pensar o “homem” - ser empírico, individualizado - como um “animal 

ideológico”, um indivíduo que, chamado à existência, é interpelado em sujeito pela ideologia. 

Essa concepção de sujeito que a AD-1 apreende é resultado da influência dos Aparelhos – 

althusserianos – Ideológicos de Estado (AIEs) a Pêcheux, através dos quais o filósofo 

escutava as vozes determinantes de um sujeito universal nas produções discursivas dos 

sujeitos ideologicamente assujeitados.  

A teoria do discurso que Michel Pêcheux engendra com sua maquinaria busca a 

constituição do sentido a partir da própria constituição do sujeito, sem o qual não haveria a 

ideologia, que é do inconsciente deste primeiro. “Só há ideologia pelo sujeito e para sujeitos” 

(PÊCHEUX, 1997a, p. 149) de onde podemos depreender que, do auge da luta entre sujeitos 

divididos em classes, os AIEs – exemplifiquemos: a Igreja, a Escola, a Família - trabalham 

para se fazer realizar a ideologia da classe dominante. Contudo, lembra-nos Pêcheux (1997a, 

p. 145), “os aparelhos ideológicos de Estado não são a expressão da dominação da ideologia 

dominante [...] eles são seu lugar e meio de realização [...] o palco de uma dura e ininterrupta 

luta de classes”.   

É entre os anos de 1969 a 1975 que está compreendida a primeira fase da Análise do 

Discurso de tradição francesa. Essa é a época dos grandes encontros, dos choques teóricos e 

dos questionamentos ainda sem respostas. As categorias que marcam essa primeira fase são 

como fios condutores para elaboração de conceitos como a Formação Discursiva e a 

Formação Ideológica, os esquecimentos nº 1 e nº 2, que estão na constituição dos 

discursos do sujeito da ideologia, dentre outros abordados neste período. A revista 

Langages é, desde A semântica e o corte saussuriano: língua, linguagem, discurso (1971) – 

artigo cuja autoria Pêcheux divide com Claudine Haroche e Paul Henry –, o veículo de 

disseminação das ideias de um mecânico-teórico que não trabalhava sozinho.  

Por isso o filósofo se faz linguista e, ao lado de Catherine Fuchs, eles escrevem 

Atualizações e perspectivas a propósito da análise automática do discurso (1975) e 
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Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio (1995), considerado o ponto nodal da 

teoria materialista do discurso. É aqui onde se imbricam, definitivamente, discurso e ideologia 

e onde o pré-construído é figura decisiva que traz, agora de forma explícita, o conceito de 

interdiscurso.  

O principal livro de Michel Pêcheux, Semântica e discurso: uma crítica à afirmação 

do óbvio está no ponto de encontro entre a AD-1 e a AD-2. É esta obra, pois, que marca a 

transição entre essas fases iniciais da Análise do Discurso. Muito do que se falou até aqui 

continuará presente na segunda época da AD, visto que essa disciplina constitui-se enquanto 

um saber inquieto, bem ao gosto de um filósofo, e, por isso mesmo, em movimento constante, 

passível, a todo momento, a revisões. A respeito de sua maquinaria, Pêcheux sabe que sempre 

“é preciso pensar mais profundamente a própria alma da máquina: ao mesmo tempo, é preciso 

rever detalhes das suas rodas” (MALDIDIER, 2003, p. 25). 

Seguem as dúvidas, as inquietações na construção da teoria. Como se em busca da 

chave inglesa, ferramentas sempre a postos, prontas para ajustes, retiram, põem, recolocam 

peças na engrenagem dessa máquina em construção contínua. Assim, nessa segunda fase da 

Análise do Discurso, que se compreende entre os anos de 1976 a 1979, poucas transformações 

foram empreendidas. As inovações que Pêcheux e seus aliados, trabalhadores de oficina, 

apresentam à AD-2 são tímidas, mas é principalmente o olhar sobre as máquinas discursivas 

estruturais que marca o início dessa desarticulação teórica cuja maquinaria tinha se tornado o 

principal objeto.  

É preciso, então, voltarem-se as atenções para as relações de forças entre os processos 

discursivos dessas máquinas que, agora, se compreendem como não iguais. A ideia de 

homogeneidade começa a ruir, pois Pêcheux (2014) percebe que em um complexo de 

“dispositivos” a influência de uns e outros acontece também de forma desigual. Assim, o 

deslocamento teórico da AD-2 “é sobretudo sensível no nível da construção dos corpora 

discursivos, que permitem trabalhar sistematicamente suas influências internas desiguais, 

ultrapassando o nível da justaposição contrastada” (PÊCHEUX, 2014, p. 311). 

É a ampliação dos corpora, pois, o grande avanço da AD nessa segunda fase, quando 

começa a ineficácia da leitura de discursos ideológicos por meio de máquinas discursivas 

estruturais fechadas e justapostas. Os elementos pré-construídos e os discursos transversos 

começam a esfumaçar a maquinaria com a noção de Formação Discursiva (FD doravante) que 

Michel Pêcheux toma de empréstimo a Michel Foucault. Entretanto, um novo conceito de FD 

de Pêcheux se faz intrinsecamente ligado à ideologia e à formação ideológica.  A alteridade 

da identidade dos discursos faz Pêcheux relacionar o conceito de Formação Discursiva e a 
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relação entre língua, discurso e ideologia, de que o filósofo falava em Semântica e Discurso 

(1977), apontando uma imbricada relação entre FD e Formação Ideológica (FI doravante).  

Segundo Pêcheux (1997), os sentidos são determinados ideologicamente de acordo 

com a posição do sujeito que enuncia. Assim, as palavras mudam de sentido de uma FD a 

outra de acordo com a ideologia que a domina. As FIs são, ainda, uma marca de Althusser nas 

ideias pecheutianas. Por elas podemos perceber que continua vibrante, nessa segunda fase da 

AD, a noção de um sujeito do discurso assujeitado à maquinaria da Formação Discursiva com 

a qual ele se identifica. 

Nessa fase, há uma relação entre a FD e aquilo que Pêcheux chamou de pré-

construído, esses discursos outros que já foram ditos em outro lugar. Segundo Mussalim 

(2003, p. 120) é esse 

 

já-lá que traz consigo a noção de interdiscurso, que vem indicar o exterior 

específico de cada FD, uma vez que “o ‘outro’ – outra(s) FD(s) – é 

incorporada pela FD em questão, que mantém, mesmo sendo atravessada por 

outros discursos, uma identidade. 

 

 

 Isso ajuda a enfatizar que o sujeito não é o dono de seu dizer, enuncia, ao contrário, 

sempre aquilo que antes já se disse e em outro lugar. Para Pêcheux (1997), há sempre um já 

dito, em um outro lugar do passado, que se atravessa no intradiscurso estabelecendo o sentido 

desse novo dizer que é entendido como o fio do discurso do sujeito que fala, isto é, como 

efeito do interdiscurso sobre si mesmo. As características da formação discursiva são 

preservadas, sendo possível, assim, conceber o interior particular de cada FD, o que põe em 

xeque a noção vigente de maquinaria discursiva estrutural. As máquinas, no entanto, 

continuam fechadas na AD-2. 

Com o livro de 1975 e também o número 37 de Langages, A propósito da Análise 

Automática do Discurso: atualizações e perspectivas - este artigo é escrito em parceria com 

Catherine Fuchs - o projeto inicial de Pêcheux dava sinais de ter chegado ao seu limite. 

Nesses anos de AD-2, a máquina parecia querer parar, embora Pêcheux e sua equipe de 

mecânicos-teóricos continuassem a trabalhar a sua engrenagem. Ainda assim, as construções 

teóricas não trouxeram maiores inovações. Maldidier (2003) afirma que são os anos de 1976 a 

1979 um tempo em que muito se ouviu falar em Pesquisas sobre a teoria das ideologias que 

fazem evocar, principalmente, “dois ‘lugares de fala’”: Paul Henry e Michel Plon. É a 

“Comuna dos três amigos”, pois, que encabeça esse seminário, o HPP, no qual Paul Henry, 
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Michel Pêcheux e Michel Plon abraçavam, de forma audaz, as questões situadas no campo da 

língua, da psicanálise e da política.  

Os analistas de discurso, na França desses anos de 1970, aparentam estar imersos ao 

escuro profundo e confuso das interrogações com muitas respostas. Vivem, ainda nesse 

período, uma fase de tateamentos caminhando em um solo com fendas que lhes anuncia a 

grande fratura. A superabundância de pesquisas estava no cerne da crise da Análise de 

Discurso francesa lhe impondo a “reviravolta da conjuntura teórica que desemboca no 

estabelecimento de um paradigma novo” (MALDIDIER, 2003, p. 55). A crise do marxismo 

se fez sentir no novo contexto teórico e político e aprofunda as elaborações de 1975 

embasados nesse cenário que se estabeleceu na França desse período.  

Nesse ínterim, muito há, ainda, para se averiguar. Os discursos são sempre moventes, 

e as condições de produção onde eles acontecem, também não são estáticas. Assim, eles 

fazem, a todo tempo, com que os analistas se reinventem, revejam a sua teoria, recriem seus 

métodos para que se possa continuar o trabalho de investigação do discurso, abordá-lo em 

toda a sua complexidade. Por isso, a AD não para. 

A Análise do Discurso vira mais uma década em meio a muitos questionamentos que 

preludiam a chegada de sua terceira fase compreendida, cronologicamente, entre os anos de 

1980 e 1983. Para onde vai a Análise do Discurso? É essa a primeira das interrogações postas 

nas Materialidades Discursivas, colóquio presidido por Michel Pêcheux, em Nanterre, 

anunciando a AD-3 (MALDIDIER, 2003). Para o filósofo, esse é um período de autocríticas, 

cujas implicações o fazem aproximar-se, por meio do trabalho de J.J. Courtine, das teses 

foucaultianas e asseguram o novo fazer para seu constructo teórico-metodológico.  

Assim, Pêcheux se envolve com uma desconstrução disciplinada apresentando 

reformulações em seu projeto.  As máquinas haviam explodido, é verdade, contudo, nas 

palavras de Maldidier (2003, p. 71), era hora de rever “a teoria do discurso” apresentada como 

um “fantasma teórico unificador” colocando a História no cerne de sua constituição. É assim 

que a heterogeneidade se coloca nas formações discursivas e ideológicas pondo em xeque a 

evidência do sujeito e do sentido. O eu-sujeito-pleno concebido no livro Semântica e Discurso 

é agora, percebe-se, uma ilusão. Ele não é autônomo. Sozinho, não funciona. O outro se 

atravessa em si. Como a ideologia, o sujeito é também clivado não sendo, pois, idêntico a si 

mesmo.  

Esse novo olhar leva os seguidores de Michel Pêcheux a se perguntarem agora: Qual o 

caminho para os analistas do discurso? Com essa indagação eles promovem a abertura do 

Colóquio Materialidades Discursivas, quando acontece o estreitamento entre a AD e outras 
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disciplinas afins. Isso leva Michel Pêcheux a repensar a luta de classes e a interpelação do 

indivíduo, em sujeito, pela ideologia. Essas bases epistemológicas da AD começam a ruir, 

juntamente com o projeto althusseriano, à iminência de um novo mundo repleto de 

heterogeneidades, conforme apontado por Althier-Revuz (apud Maldidier, 2003) com as 

noções de heterogeneidade constitutiva e mostrada.  

A teoria pecheutiana, em seu período de AD-1, encontrava na política a sua pedra 

angular concedendo, assim, o discurso comunista, como o seu objeto. O privilégio dado a 

este, em detrimento de outros, não consegue se manter quando o filósofo linguista percebe 

que “era chegado o tempo de incorporar à análise à ‘língua de vento’ da mídia, o discurso 

ordinário, as novas materialidades do mundo ‘pós-moderno’” (GREGOLIN, 2006, p. 154) 

mobilizadas nos discursos de agora. A língua, a história e o inconsciente entram, pois, para a 

AD compondo o “triplo real” do novo objeto da disciplina.  

Dentre os deslocamentos que marcam essa terceira fase, nota-se a importante 

contribuição de Jean Jacques Courtine. Com ele, os analistas descobrem a noção de memória 

discursiva cujo conceito será definitivo para os novos trabalhos da AD. No que tange à 

investigação discursiva das imagens, apresenta, posteriormente, o estudo da semiologia 

histórica. Essas contribuições são decisivas para o rumo que irá seguir a Análise do Discurso.  

Sócio de longa data de Pêcheux nessa empreitada teórica, Courtine – que o 

acompanhou desde o início de seu projeto nos anos de 1960 – propõe, uma “leitura sem filtro” 

de A Arqueologia do Saber e, relendo Foucault, concebe as Formações Discursivas como 

fronteiras que se deslocam. A tese de Courtine distancia, portanto, esse autor do terreno das 

FDs pecheutianas que eram, de início, atreladas à homogeneidade. É assim que as ideias de 

Michel Foucault são trazidas para o interior da teoria. 

Com esse novo conceito trazido por Courtine, as fronteiras da AD estavam se 

rompendo definitivamente, haja vista o novo olhar que se empreende ao interdiscurso que  

põe o discurso sob o signo da heterogeneidade. A análise de novos objetos se faz, pois, uma 

necessidade, pondo-se, agora, ao lado dos discursos logicamente estabilizados, “os espaços 

discursivos não estabilizados logicamente (o filosófico, o político, o estético, os múltiplos 

registros do cotidiano)” (GREGOLIN, 2006, p. 179).  

As críticas e as novas concepções que incidem nessa terceira fase conduzem o 

afastamento de Michel Pêcheux das teses althusserianas. A Análise do Discurso que tinha 

surgido da confluência entre o científico e o político, o que explica o discurso comunista 

como seu objeto de estudo principal, vê-se obrigada a acatar a inscrição da alteridade e da 
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heterogeneidade, impondo-se, assim, a mudanças teórico-metodológicas. Gregolin (2006, p. 

175) afirma que: 

ao acatar a heterogeneidade, a dispersão, o acontecimento discursivo, a 

análise do discurso abandona o privilégio que até então fora concedido aos 

discursos de “porta-vozes legítimos” (impressos oficiais etc.) e, a partir de 

então, os trabalhos devem se confrontar com a “memória sob a história”, 

com os múltiplos enunciadores cujos enunciados “sulcam o arquivo não 

escrito dos discursos subterrâneos. 

  

 

São os discursos ordinários do cotidiano, silenciosos e/ou silenciados, que interessam 

agora à análise. Assim, com a abertura do corpus, a memória discursiva e o interdiscurso são 

elevados a uma posição de destaque. Este último já fazia parte dos trabalhos dos analistas do 

discurso desde o momento em que Pêcheux toma de empréstimo a Foucault o conceito de 

Formação Discursiva, entendendo-a como um exterior ideológico. Abria-se, assim, a porta 

para exterioridade que toma conta do sujeito derrubando a tese de seu assujeitamento à 

máquina discursiva.  

Com a heterogeneidade dos discursos tem-se o aprofundamento da noção de Formação 

Discursiva, compreendida agora como heterogênea e ligada ao interdiscurso, reformulando o 

pensamento inicial de Pêcheux. Assim, uma máquina estrutural fechada em si vai de encontro 

ao dispositivo da FD cuja estrutura se constitui por fronteiras que são porosas, não fixas, 

tomadas por brechas não sendo, desse modo, um espaço fechado, estrutural, “pois é 

constitutivamente ‘invadida’ por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD) que 

se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais” (PÊCHEUX, 

2014, p. 310). 

 Nesse trajeto, é preciso atentar para as condições históricas de produção de um 

discurso, o que leva Pêcheux a dialogar com as teses da nova história abordadas por Michel 

Foucault em sua Arqueologia do Saber (2008). Esta obra foucaultiana transforma em 

monumento o documento textual que, no curso da história, dissemina saberes instituindo, de 

acordo com Gregolin (2006, p. 164), citando Nietzsche, verdades “violentamente impostas” 

no travar de grandes lutas entre grandes homens e seus países.  

Sobre estas “verdades” históricas, assim estabelecidas, Foucault as enxerga como uma 

interpretação dos historiadores que se põem a serviço dessas nações e de seus líderes, como 

um exercício de poder que silencia e/ou apaga discursos outros, redistribuindo-os “por certo 

número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade” (FOUCAULT, 2010a, 

p. 9).  
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A história, como antes contada, obedecia, assim, a uma linearidade que trazia à luz 

somente os discursos míticos e fabulosos desses sujeitos do poder ao mesmo tempo em que 

outros acontecimentos do passado eram jogados ao subterrâneo da história, onde jazem as 

verdades que precisam/devem permanecer na escuridão. Necessário se faz, então, mencionar 

que Foucault vem propor enxergar a História a partir da descontinuidade e dispersão que lhe 

são, ao mesmo tempo, constitutivas.  

Nessa crítica, a História Tradicional é marcada como uma negligência à discursividade 

e ao sentido, pois se edifica como uma síntese acabada, uma leitura particular dos 

acontecimentos feita por homens autorizados a construírem um real a partir da seleção, do 

corte, de uma intencionalidade, enfim, dos documentos textuais cujas leituras são autorizadas 

e legitimadas de acordo com a posição social e institucional que cada um desses historiadores 

ocupam, a seu tempo, em sua sociedade (GREGOLIN, 2006).  

É essa interpretação subjetiva dos fatos que transforma os documentos históricos em 

monumentos, tornando esses últimos, não por acaso, a expressão primeira, legitimada e 

autorizada de uma verdade que precisa-deve-pode aparecer. Assim, podemos perceber que 

“como objeto de interpretação a História nunca é história-pura, mas história-para” 

(GREGOLIN, 2006, p. 167, grifo da autora).  

O gesto de leitura oportunizado nessa terceira fase enxerta a proposta de leitura 

discursiva dos objetos atentando para uma multiplicidade e, portanto, para a ampliação dos 

corpora da AD. Trata-se da incorporação das línguas de vento, em condições de emergência 

em que importa não apenas a voz, mas, principalmente, o movimento do corpo e do gesto. 

Nesse cenário, “o olho torna-se mais crível que o ouvido” (PÊCHEUX, 1990, apud 

GREGOLIN, 2006, p. 154). 

A empreitada de investigação à luz da AD de tradição francesa traz à baila a 

necessidade de se considerar a produção, circulação e difusão de sentidos nas sociedades 

contemporâneas, a partir de uma operação de leitura que mobilize determinadas categorias e 

recortes de ordem teórico-metodológica.. Assim, considerando nosso objeto de investigação, 

o discurso literário O retrato de Dorian Gray, e as opções de ordem teórico-metodológica que 

marcam e justificam nossa pesquisa, seguimos para a sistematização de tais categorias. É essa, 

portanto, a incursão que efetivamos no tópico a seguir. 
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2.2 Pêcheux, Foucault e a formação discursiva: a aproximação e a refuta  

 

 
Deus não tem nenhum estilo próprio: pela boca dos profetas, ele fala de 

modo diferente da mesma coisa; ele também pode designar coisas diferentes 

através das mesmas palavras.  

                                                                              

                                                                             (PÊCHEUX apud MALDIDIER, 2003, p. 65)  

   

 

A vontade divina se faz verdade. Acontece em todos os lugares. Chega, cedo ou tarde, 

a todos os povos. Por esta ou aquela criatura o desejo celeste se faz verbo, materializa-se no 

discurso religioso de cada um de seus fiéis a partir dos diferentes lugares de interpretação 

onde se encontram esses sujeitos. Desta ou daquela maneira, uma e outra forma de 

aparecimento não se excluem, ao contrário, constituem, mutuamente, a palavra dos céus.  

É assim que apresentamos, dentre as várias noções com as quais trabalha a Análise de 

Discurso de tradição francesa, a presença, quase obrigatória e constante, dos conceitos de 

formação discursiva, que se demarcam, diferentemente, nessa abordagem teórica, seja por 

aproximação ou por afastamento entre os seus principais autores. Michel Pêcheux e Michel 

Foucault concebem o discurso e o sujeito a partir de diferenças significativas, o que faz as 

discussões sobre as FDs, que se constituem pelo entrecruzamento das noções de discurso e de 

sujeito, girarem, ou não, em torno do conceito de ideologia. No projeto peuchetiano as lutas 

ideológicas estão nas bases constitutivas da formação discursiva.  

 Em Langages, no ano de 1968, ao lado de Antoine Culioli e Catherine Fuchs, 

Pêcheux formula e discute a respeito da noção de formação social, constitutivamente 

imbricada ao conceito de Formação Ideológica e, posteriormente, a noção de Formação 

Discursiva. A noção de FI evidencia as desigualdades e contradições de uma dada FD em 

relação a uma outra concebendo um sujeito que se inscreve enquanto uma posição não fixa, 

não estática, o que faz se movimentarem, também, os sentidos que se realizam em suas 

práticas discursivas a partir da formação social na qual está inserido esse sujeito. 

 Estas noções são, ambas, oriundas do paradigma marxista-althusseriano seguido, até 

então, pelo filósofo Michel Pêcheux. Na visão de Baronas (2004), estes conceitos teriam sido, 

o caminho trilhado por Michel Foucault a partir do qual ele, o filósofo historiador, constrói a 

sua formação discursiva trazida em A Arqueologia do Saber (FOUCAULT, 2008). Nesse 

contexto, embora o termo formação discursiva tenha sido primeiramente cunhado em uma 

obra foucaultiana, sua origem, para Baronas, está nos escritos de Michel Pêcheux, o que 

confere à FD uma “paternidade partilhada”.  
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Contudo, são as especificidades atribuídas por esses teóricos ao conceito de Formação 

Discursiva a nossa preocupação por agora, mas não sem antes ressaltar que o próprio Pêcheux 

(1997) admite reportar-se a Foucault quando acolhe para sua Análise do Discurso, ainda que 

com ressalvas e adaptações, a noção de Formação Discursiva.  

Assim, mesmo reconhecendo a grande contribuição de Foucault para a teoria do 

discurso, com o conceito de FD, Pêcheux (1997a, p. 254) não a acolhe de modo servil, 

conforme sua crítica em Semântica e Discurso:  

 
em sua Arqueologia do saber que, por muitos aspectos, apresenta um 

extraordinário interesse para a teoria do discurso, M. Foucault “retrocede” 

sobre o que ele mesmo avança, volta à sociologia das instituições e dos 

papéis, por não reconhecer a existência da luta (ideológica) de classes. 

 

Fica, assim, evidente, a forte influência de Althusser, ainda marcante na teoria 

materialista do discurso, o que leva Michel Pêcheux a formular uma noção de FD 

constitutivamente ligada aos princípios marxistas cujas bases são a ideologia e a luta de 

classes, sendo esta última o que Pêcheux toma como o mais importante para a sua teoria. Para 

o filósofo, as FDs a partir das quais enunciam os indivíduos, interpelam esses falantes em 

sujeitos e representam, na linguagem, as suas formações ideológicas que evidenciam as 

posições de classe desses sujeitos. Desse modo, Pêcheux (1997, p. 160, grifos do autor) 

sentencia que: 

chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, numa formação 

ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 

determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser 

dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, 

de uma exposição, de um programa, etc).  

 

 

Diferentemente daquilo que observou Baronas (2004), para Michel Foucault, chegar 

ao conceito de Formação Discursiva é o resultado de uma incursão profunda na história da 

humanidade. Em seu livro A Arqueologia do Saber (2008), o filósofo problematiza as 

narrativas tradicionais a partir de um esquadrinhamento da história tentando nos mostrar, na 

dispersão dos acontecimentos, como se realizam a cultura, a crença, os saberes, as lutas 

ininterruptas que se materializam nas práticas discursivas e acabam por legitimar as vontades 

de verdade de um povo em seu tempo.  

Os acontecimentos são agora contados em sequências distintas deixando para trás o 

horizonte único das estruturas fixas, descentralizando as lanternas cujo objetivo exclusivo era 

focalizar nos “grandes” fatos da história e, assim, formular uma teoria geral da 
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descontinuidade. De acordo com Foucault (2008, p. 3), “as sucessões lineares, que até então 

tinham sido o objeto da pesquisa, foram substituídas por um jogo de interrupções em 

profundidade”, trazendo à baila os já-ditos que não se podiam-deixavam-se ouvir. 

Assim, percebendo a irrupção de vozes silenciosas que habitaram um passado 

longínquo, o filósofo adota um método teórico-metodológico a partir do qual investiga as 

condições de possibilidades dos discursos, procura, pois, desvendar as regras que permitem a 

construção e o silenciamento dos dizeres, tenta entender, enfim, como emerge, no bojo das 

relações sociais, um determinado enunciado e não outro em seu lugar (FOUCAULT, 2008). 

Nesse ínterim, o discurso é tomado por Foucault como um acontecimento. Dessa 

forma, o autor aponta a necessidade de renunciarmos a temas cuja função absoluta é a 

garantia da continuidade infinita de um dizer. O filósofo nos alerta, ao mesmo tempo para o 

fato de que necessário se faz estarmos prontos para acolhermos o discurso em cada vão 

momento, em toda “sua irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e 

nessa dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado, 

apagado até nos menores traços” (FOUCAULT, 2008, p. 28).  

Assim, tomando como marco inicial unidades inteiramente formadas, a Arqueologia 

foucaultiana analisa os discursos que se compõem no campo da psicopatologia, em particular, 

bem como da medicina, como um todo, e, ainda, a economia política e a gramática. Não são, 

entretanto, para Foucault, as configurações internas ou as contradições secretas dessas 

unidades duvidosas que lhe interessa. Não que lhes sejam descartáveis os conjuntos da 

história mas, para o filósofo, interessa-lhe questioná-los as suas legitimidades, descortinar, na 

dispersão dos acontecimentos, a efetividade dos enunciados falados e escritos, reconstituir, se 

necessário, um já-dito que fora abafado.  

Ao procurar descrever essas “grandes famílias” de enunciados, Foucault (2008) se 

pergunta por suas unidades fundadoras e descobre que os grandes textos que a história dessas 

disciplinas escreveu, ao longo do tempo, não os podemos ler como uma continuidade sem 

interrupções. Os discursos sobre a medicina, a economia e a gramática, constata ele, não se 

constituem de objetos que foram geograficamente bem recortados delimitando, assim, as suas 

fronteiras. O domínio desses objetos, ao contrário, revela “séries lacunares e emaranhadas, 

jogos de diferenças, de desvios, de substituições, de transformações” (FOUCAULT, 2008, p. 

42).  

Um mesmo tema pode se desdobrar em vários tipos de discursos que se ignoram e se 

excluem uns aos outros, mas que, ainda assim, se constituem mutuamente. Esses enunciados 
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dispersos e, ao mesmo tempo, intrinsecamente ligados estão na base do conceito de formação 

discursiva de Foucault (2008, p. 43, grifos do autor), que nos diz: 

 

no caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações) diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva.  

 

Assim, interessou, ao filósofo, descrever os sistemas de dispersão que constituem 

esses discursos na busca por algum ponto de regularidade que os possa unir em algum espaço 

comum, estando, pois, toda FD submetida a um conjunto de regras de formação 

(FOUCAULT, 2008). Os objetos, as modalidades de enunciação, os conceitos e as escolhas 

temáticas são esse espaço comum de uma formação discursiva, seus elementos de repartição 

que as particulariza, o lugar onde a dispersão encontra a regularidade das práticas discursivas 

definindo as especificidades de cada FD.  

Entendendo que as superfícies de emergência de um discurso constituem-se de 

maneiras diferentes em distintas sociedades, que não se pode falar de qualquer coisa em 

qualquer época e em qualquer lugar, Foucault investiga as condições históricas de 

aparecimento das “grandes famílias” de enunciados que compõem sua pesquisa. No que se 

refere à Psicopatologia, não é a intenção desse autor chegar até o cerne da loucura, encontrar 

o exato momento em que nasce a sua história na tentativa de reconstruí-la, mas, antes, 

relacionar esse objeto de discurso ao seu conjunto de regras de condições no momento mesmo 

em que eles se encontram.  

Assim, na formação do objeto “loucura”, que compõe o discurso psiquiátrico do 

século XIX, encontram-se, não objetos privilegiados mas, ao contrário, demasiado dispersos o 

que leva Foucault a conceber que a formação desse objeto de discurso encontra-se 

estreitamente imbricada a relações determinadas de emergência, de delimitação e de 

especificação daquilo que se pode dizer – quem pode dizer – e o que se deve silenciar. Por 

isso, para Foucault (2008, p. 49-50): 

 
uma formação discursiva se define (pelo menos quanto a seus objetos) se se 

puder estabelecer um conjunto semelhante, se se puder mostrar como 

qualquer objeto do discurso em questão aí encontra seu lugar e sua lei de 

aparecimento; se se puder mostrar que ele pode dar origem, simultânea ou 

sucessivamente, a objetos que se excluem, sem que ele próprio tenha de se 

modificar.  

 



44 

 

 

As noções de formação discursiva de um e outro autor, vale aqui ressaltar, nada se 

devem em essência, não podendo serem postas em termos de oposição-negação mútuas. Uma 

e outra FD não se sobrepõem, não se apagam mutuamente mas, ao contrário, “constituem 

leituras necessárias, cuja compreensão e articulação nas teorias discursivas são 

imprescindíveis para se compreender a Análise do Discurso e para proceder à análise de 

discursos” (FERNANDES, 2008, p. 41).  

 Entendemos que a Formação Discursiva é o ponto nodal na aproximação entre Michel 

Pêcheux e Michel Foucault. Por isso, com base naquilo que nos diz Fernandes (2012), 

guardaremos as singularidades da proposição pecheutiana, principalmente no que se refere à 

ideologia. Assim, sem que deixemos completamente de lado as contribuições pecheutianas, 

optaremos por seguir as idéias de Foucault no momento em que trouxermos à análise as 

arengas que denotam a dispersão dos discursos entre os puritanos e os heréticos da sociedade 

vitoriana do século XIX. É neste período histórico e em suas específicas condições de 

produção que se inscreve o discurso literário O retrato de Dorian Gray. Esse sujeito-

personagem não será visto como um animal ideológico, mas como um sujeito que se subjetiva 

na dispersão das posições discursivas dos atores sociais nos momentos em que sobre ele 

enunciam.  

A importância da noção de Formação Discursiva para a AD é principalmente notada 

pelo aparecimento de outras categorias que surgem a partir do conceito que fora tomado de 

empréstimo a Foucault. Assim, as veredas do discurso, da História e do sentido se entrelaçam 

em redes de memórias delineando os novos rumos da Análise do Discurso de tradição  

francesa como um reflexo da aproximação de Pêcheux à teoria foucaultiana. No tópico que 

apresentamos a seguir, estaremos contemplando algumas dessas categorias. 

 

2.3 Nas trincheiras não retilíneas do discurso e do sentido 

 

Eu acho tão bonito isso 

De ser abstrato, baby 

A beleza é mesmo tão fulgaz  

 

É uma ideia que existe  

na cabeça e não 

Tem a menor pretensão de  

Acontecer 

 

 

(SANTOS, 1992) 
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 O poeta não aspira a estabelecer um conceito imutável de beleza plena, uma vez que 

não podemos encontrá-la em um único lugar. Para ele, o belo se manifesta na imagem 

idealizada do ser amado. Como um objeto simbólico, a beleza não tem a menor pretensão de 

acontecer sozinha. Ela existe nos vislumbres daqueles que amam estando a sua existência 

condicionada para e por sujeitos que lhe atribuem significância. Seu conceito se extravasa 

pelas bocas dos amantes, podendo ser sempre outro. Assim é, para Pêcheux, o sentido que 

nunca é fixo, mas, ao contrário, realiza-se em uma mobilidade contínua escorregando, sempre, 

entre as Formações Discursivas em que estão inseridos os sujeitos que enunciam.  Nas 

palavras de Pêcheux (1997, p. 160): 

 
o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não 

existe “em si mesmo” (isto é, em sua relação transparente com a literalidade 

do significante), mas ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas 

que estão em jogo no processo sociohistórico no qual as palavras, expressões 

e proposições são produzidas. 

 

 

 Como o belo não é uno, salta aos olhos nunca ímpares e se verbaliza na infinitude dos 

enunciados, entendemos, nesse contexto, que não há uma unicidade do sentido. Este não se 

realiza na linearidade do signo, mas pelo funcionamento discursivo das palavras, expressões e 

proposições do sujeito segundo as posições sustentadas por ele no momento em que as 

emprega. Por isso, assim como o poeta estabelece que podemos encontrar a beleza em um 

espaço tão singular quanto plural de um rosto, que não é nunca o mesmo na diversidade dos 

romances, os sentidos, para o filósofo, se movem, transformam-se, de modo que aquilo que é 

literalmente diferente assume, no interior de uma formação discursiva distinta, o mesmo 

significado que antes lhe era estranho. No enunciado poético em epígrafe, a beleza não a 

podemos contestar, ainda que não a enxerguemos. É que ela se faz em si mesma, é abstrata, 

pois sua existência se dá no campo da subjetividade do sujeito que ama. O sentido, no 

entanto, é preciso questionar a sua evidência considerando a estreita relação da língua com a 

história e com o social, o que lhe proporciona seus deslizes.  

É desse modo que a teoria materialista de que se ocupou Pêcheux vem se opor a essa 

evidência do sentido, procurando encontrar, por meio de dispositivos de interpretação, os 

múltiplos efeitos de sentido que se vinculam aos dizeres dos sujeitos. Isto porque, para a 

Análise do Discurso, o seu objeto, ainda que se materialize em superfícies de elementos 

linguísticos, se concebe, também, por um exterior que lhe é constitutivo. Desta feita, 

entendemos sobre o discurso, de acordo com Fernandes (2008, p. 16) que:  
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a começar pela busca de um espaço na Linguística, discurso não é a língua e 

nem a fala, mas, como uma exterioridade, implica-as para a sua existência 

material; realiza-se, então, por meio de uma materialidade linguística (verbal 

e/ou não verbal), cuja possibilidade firma-se em um, ou vários sistemas 

(linguístico e/ou semiótico) estruturalmente elaborados.  

 

 

Assim, pela especificidade e paradoxo que constituem a natureza do objeto da Análise 

do Discurso – ele não é puramente linguístico (não somente língua e fala), tampouco 

totalmente histórico – a AD de tradição francesa teve, por tempos, o seu papel questionado 

enquanto disciplina do campo da Linguística. A sua importância para os estudos linguageiros 

não pode, entretanto, ser ignorado, pois o discurso, ainda que se constitua de uma 

exterioridade, encontra na linguagem os elementos necessários para a sua existência material.  

Por isso Pêcheux (1997) estabelece o real da língua e o real da história, por encontrar-

se o discurso entre o linguístico e o histórico, sendo este último aquilo que lhe assegura o 

sentido, cerne do projeto pecheutiano.  Na perspectiva discursiva, a linguagem só se concebe 

como tal porque sobre ela atua o sentido que se legitima através da repetibilidade incessante 

dos dizeres dos sujeitos em sociedade, ao longo do tempo. Como aponta Orlandi (1996, p. 

46), “a língua significa porque a história intervém, o que resulta em pensar que o sentido é 

uma relação determinada do sujeito com a história” estando, dessa forma, sempre em curso.  

Como vemos, encontram-se imbrincados sentido e discurso uma vez que este, como 

um córrego de percurso ininterrupto, é palavra sempre em movimento, homens falando, 

sujeitos em situação de interlocução, a língua funcionando e produzindo sentidos. É dessa 

forma que a Análise do Discurso compreende o seu objeto, a partir de uma superfície 

extralinguística haja vista que, conforme Orlandi (1996, p. 16): 

 

os estudos discursivos visam pensar o sentido dimensionado no tempo e no 

espaço das práticas do homem, descentrando a noção de sujeito e 

relativizando a autonomia do objeto da linguística. Não se trabalha como na 

linguística com a língua fechada nela mesma, mas com o discurso, que é um 

objeto sociohistórico em que o linguístico intervém como pressuposto. Nem 

se trabalha por outro lado, com a história e a sociedade como se elas fossem 

independentes do fato de que elas significam. 

  

 

A AD de tradição francesa é, assim, uma disciplina que se concebe, desde sua gênese, 

pelo entrecruzamento do linguístico com elementos outros que são exteriores à língua. Por 

isso, o seu objeto se encontra dotado de incompletude, reatualizando-se de forma contínua, 
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ressignificando os seus sentidos que são produzidos no curso da história dos sujeitos e de suas 

sociedades. 

 Por essa reorganização constante dos dizeres, por esse ir e vir incessante dos 

discursos, que são marcados por uma descontinuidade intrínseca, a teoria materialista de 

Michel Pêcheux não poderia se pôr alheia às questões da Nova História trazidas por Michel 

Foucault, fortemente influenciado por Nietzsche. Em sua Arqueologia do Saber (2008), a 

profundidade das reflexões acerca das questões discursivas assinaladas por Foucault autoriza-

nos a afirmar que estudar essas “transformações históricas possibilitam a compreensão da 

produção do discurso, seu aparecimento em determinados momentos e sua dispersão. Não se 

trata da realidade física e sim de um objeto imaginário sociohistórico” (FERNANDES, 2012, 

p. 20).  

 Em A Arqueologia do Saber (2008), Foucault se mostra um arqueólogo inquieto cujo 

objetivo é a escavação de discursos que estão lá longe, em uma origem tão secreta, e de cuja 

plenitude não podemos nos apoderar jamais. O autor se faz, assim, desde o início de suas 

pesquisas, um analista desse objeto sem, contudo, ter a pretensão de buscar a sua origem. A 

sua História da Loucura (2010), fruto da tese de seu doutoramento, seguida do Nascimento da 

Clínica (1998) e As Palavras e as Coisas (2007) mostram-nos, entretanto, a inclinação do 

filósofo para a análise das descontinuidades discursivas que emergem com a Nova História. 

Para Foucault (2008, p. 28), a ruptura de uma historicidade tradicionalmente contínua é o alvo 

desse pensador que assegura ser: 

  
 

preciso renunciar a todos os temas que têm por função garantir a infinita 

continuidade do discurso e sua secreta presença no jogo de uma ausência 

sempre reconduzida. É preciso estar pronto para acolher o discurso em sua 

irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade e dispersão temporal. [...]. 

Não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da origem, tratá-lo no 

jogo de sua instância. 

 

É assim que a Nova História coloca em xeque os temas abordados, e como se dá a 

abordagem desses acontecimentos pela História Tradicional. A aproximação com as ideias de 

Michel Foucault desencadeia uma série de transformações e de reformulações nos estudos do 

objeto da AD francesa, levando os analistas do discurso a enveredar os seus trabalhos pelo 

método arqueológico, postulado por esse pensador. A partir dele, Foucault estuda, 

alternadamente, conjuntos de discursos estabelecendo suas regras de 

aparecimento/desaparecimento, descrevendo os seus feixes de relações. Seguindo o caminho 
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metodológico de Foucault (2008, p. 4) necessário se faz, juntamente com esse filósofo, 

averiguar: 

que extratos é preciso isolar um dos outros? Que tipos de séries instaurar? 

Que critério de periodização adotar para cada uma delas? Que sistema de 

relações (hierarquia, dominância, escalonamento, determinação unívoca, 

causalidade circular) pode ser descrito entre uma e outra? Que séries de 

séries podem ser estabelecidas? E em que quadro, de cronologia ampla, 

podem ser determinadas sequências distintas de acontecimento?  

  

Foucault (2008) ressalta que é preciso sacudir a poeira dos livros e sem que 

abandonemos, em definitivo, as sínteses históricas já estabelecidas encontremos a sua 

legitimidade. É preciso, ainda, de acordo com o filósofo, indicar as análises que, de qualquer 

forma, não podem mais ser admitidas renunciando, assim, a todos os temas que visam a 

garantir a infinita continuidade do discurso. Seguindo as pegadas de Nietzsche, o arqueólogo 

Michel Foucault propõe que busquemos uma história genealógica pela qual o passado seja 

problematizado não estando, também, o presente imune às críticas. É assim que embarcamos 

nessa aventura discursiva da busca da constituição da subjetividade do sujeito vitoriano 

Dorian Gray e dos demais sujeitos belos, e também os monstros, da sociedade 

contemporânea. 

Foucault se coloca a observar os acontecimentos, visto pela Nova História como um 

conjunto heterogêneo de relações, a partir de sua descontinuidade, dispersão e ruptura. Esses 

elementos constituem os enunciados que se apresentam como regularidades discursivas 

dispersas no tempo, no espaço e na história das sociedades.  

Essa noção de discurso em Foucault tem por base as contribuições da Nova História 

que se diferencia da História Tradicional. Enquanto a primeira se espraia por todos os lados, 

escavaca os porões do tempo e faz irromper os acontecimentos silenciados, compõe-se, enfim, 

pela dispersão abafada dos fatos passados que se mantiveram à sombra dos dizeres oficiais, 

esta última se funda nas continuidades ininterruptas buscando o rosto imaculado de uma 

época em sua origem mais longínqua.   

É na contramão dessa história contínua e de horizonte único que, de acordo com 

Foucault (2008, p.14), apresenta-se enquanto “o correlato indispensável à função fundadora 

do sujeito” e, ainda, como uma forma de “proteger, contra todas as descentralizações, a 

soberania do sujeito e as figuras gêmeas da antropologia e do humanismo” que a Análise do 

Discurso segue o seu caminho. Percorrendo os passos dos historiadores novos, essa disciplina 

encontra novos objetos, depara-se com deslocamentos, formulações e transformações de seus 
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conceitos. Vejamos agora como se concebe o sujeito da AD e como o enunciado discursivo 

encontra-se a ele imbricado. 

 

2.4 Do empirismo ao social: eis o sujeito da AD  

  

 
 Ser um sujeito para Foucault é ocupar uma posição enquanto enunciador. Os 

discursos são enunciados. A unidade elementar do discurso é o enunciado.  

  

                                                                                               (HENRY, 2014, p. 35) 

 

 

 

É necessário ressaltar que, para discorrermos sobre o sujeito, havemos sempre de 

considerar aquilo que separa os dois pilares do edifício teórico da Análise de Discurso de 

tradição francesa, Michel Pêcheux e Michel Foucault. A presença da ideologia no sujeito 

pecheutiano é a fenda entre os dois autores. Por muito tempo, as concepções psicologizantes e 

humanistas da linguagem defenderam a tese de um sujeito soberano e senhor de seu dizer, 

fundamento de si mesmo e dos sentidos produzidos. A Análise do Discurso, ao contrário, 

concebe o sujeito dividido no seu interior e em relação aos outros.  

Na perspectiva discursiva, o sujeito é compreendido a partir da análise de seus 

discursos que revelam o lugar social e ideológico daqueles que enunciam em um dado 

momento histórico. Dessa forma, são muitas as vozes que ecoam com o homem falando o que 

o caracteriza não como individual, mas como um sujeito discursivo considerado sempre como 

um ser social, apreendido em um espaço coletivo (FERNANDES, 2008), no qual se utiliza, de 

acordo com os postulados dessa disciplina, de uma língua abstrata em um determinado 

momento e local específicos. 

De acordo com Pêcheux (1997), o sujeito discursivo se afasta do empirismo 

estruturalista, e se concebe a partir de uma forma-sujeito, isto é, de um sujeito do saber, muito 

embora ele não tenha a consciência de que não é origem de seu dizer. Contudo, de acordo 

com Baronas (2000, p. 70), em referência aos postulados de Pêcheux (1997), “esse sujeito tem 

a ilusão de ser a fonte, origem de seu discurso (ilusão esquecimento nº1) e de ser o mestre 

absoluto de seu dizer (ilusão esquecimento nº2)”. É assim que o sujeito pecheutiano 

(re)produz o seu discurso, afetado por esses dois esquecimentos, embora acreditando estar o 

tempo todo consciente. 

Enquanto teoria não-subjetiva, a Análise do Discurso, de Pêcheux, concebe o sujeito 

descentrado, constitutivamente histórico e inconsciente. Interpelado por uma ideologia, que 
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determina o modo como se constitui a si, no momento mesmo em que produz sentidos ao 

enunciar, ele não tem nenhuma liberdade discursiva, ao contrário, diz aquilo que sua posição 

social lhe obriga ou permite. De acordo com Michel Pêcheux (1997, p. 157, grifos do autor), a 

categoria de sujeito é constitutiva de toda ideologia, assim, o filósofo afirma que: 

 
se é verdade que a ideologia “recruta” sujeito entre os indivíduos (no sentido 

em que os militares são recrutados entre os civis) e que ela nos recruta a 

todos, é preciso, então, compreender de que modo os ‘voluntários’ são 

designados nesse recrutamento, isto é, no que nos diz respeito, de que modo 

todos os indivíduos recebem como evidente  o sentido do que ouvem e 

dizem, lêem ou escrevem, (do que eles querem e do que se  quer lhes dizer), 

enquanto “sujeitos-falantes”.  

 

Partindo do que propõe Pêcheux, observamos que o sujeito discursivo é, portanto, o 

efeito de um assujeitamento ideológico. Ressaltamos que essa era a concepção de sujeito do 

filósofo nas fases de tateamentos, a AD-1 e a AD-2, pelas quais passou a sua teoria 

materialista, conforme já mencionamos ao tratarmos do surgimento da AD, no início deste 

capítulo. Ao formular as discussões em torno da obra Discurso: estrutura ou acontecimento 

(1990), Pêcheux passa a conceber o discurso além de sua estrutura vendo-o como um 

acontecimento também.  

É nesse âmbito que a Análise do Discurso passa a conceber o sujeito; da AD-3 aos 

tempos atuais. Como o discurso, ele jamais é estático, sempre heterogêneo, nunca uno. Sem 

qualquer polo, o sujeito se reconstrói em seu meio social, no refazer contínuo da história. O 

sujeito se constitui, pois, pelo entrecruzamento de dizeres que se negam e se contradizem, mas 

que, também, se justapõem mutuamente. Indursky (2005, p. 11) chama-nos à atenção para o 

fato de que assim como o sujeito: 

 

não é um ser empírico, também o discurso, tal como a AD o entende, não o 

é, ou seja, o discurso não se reduz ao texto e ao seu efeito de completude, 

com começo, desenvolvimento e conclusão. Ao contrário, o discurso é um 

objeto teórico que se relaciona com o exterior, em que língua e história estão 

indissociavelmente relacionados.  

 

 

 Era preciso um sujeito menos assujeitado, um sujeito que se realizasse a partir de 

práticas discursivas. Por isso, à AD era necessária uma aproximação de Pêcheux às ideias de 

Foucault, por meio de Jean Jacques Courtine. Assim, Pêcheux empreende profundas reflexões 

acerca das redes de memória e do espaço em que percorreram a sociedade e sua história ao 

longo do tempo.  
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O filósofo Foucault se coloca em um emaranhado de indagações acerca dos caminhos 

trilhados pelo discurso. O sujeito é, então, chamado a compor as teias da história tomando o 

lugar central da discussão foucaultiana. Assim, de acordo com Foucault (2008, p. 105) o 

sujeito é compreendido como uma função vazia, conforme notamos nessas palavras do autor: 

 
uma função determinada, mas não forçosamente a mesma de um enunciado a 

outro; na medida em que é uma função vazia, podendo ser exercida por 

indivíduos, até certo ponto, indiferentes, quando chegam a formular o 

enunciado; e na medida em que um único e mesmo indivíduo pode ocupar, 

alternadamente, em uma série de enunciados, diferentes posições e assumir o 

papel de diferentes sujeitos. 

 

 

Com o sujeito do enunciado, Foucault enfatiza a negação da teoria linguística da 

subjetividade proposta por Émile Benveniste. Este linguista acredita ser na linguagem e pela 

linguagem o lugar e o momento em que o homem se constitui enquanto sujeito. Para 

Benveniste, podemos ver a subjetividade a partir dos pronomes pessoais empregados, das 

formas linguísticas utilizadas pelo indivíduo que fala no momento mesmo de sua enunciação. 

Benveniste (2008, p. 288 apud NASCIMENTO, 2010, p. 53) assegura que é na “instância do 

discurso na qual eu designa o locutor que este se designa como sujeito”. É o exercício da 

língua que fundamenta a subjetividade. 

Ao propor um novo olhar para a formação das subjetividades, Michel Foucault se 

recusa a restringir o sujeito do enunciado aos elementos gramaticais de primeira ou segunda 

pessoa que estão presentes no interior da frase arrancando, desse modo, conforme postulara 

Benveniste, esse sujeito de dentro do sintagma linguístico. Na concepção foucaultiana, 

mesmo o enunciado que não comporta primeira pessoa, ou segunda, apresenta, ainda assim, 

um sujeito haja vista que “o sujeito do enunciado é precisamente aquele que produziu seus 

diferentes elementos com uma intenção de significação” (FOUCAULT, 2008, p. 104). 

Como vimos, diferentemente do que postula Pêcheux, o sujeito em Foucault não se 

encontra assujeitado ideologicamente e, portanto, sem plena consciência de seus atos e 

dizeres. O pensamento foucaultiano concebe o sujeito do discurso, ou o sujeito do enunciado, 

como uma função vazia apta a ocupar diferentes funções, inclusive a de autor. Neste trabalho, 

será Michel Foucault, com sua arqueologia histórica, que ajudará na nossa escavação dos 

discursos acerca da beleza e da monstruosidade de outrora, através dos quais se constituem os 

modos de subjetivação de Dorian Gray, bem como dos sujeitos da contemporaneidade que, 

pelas discursividades de seu tempo, ressignificam, agora, os discursos sobre o belo e o 

monstro.  
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Sabemos que o sujeito se constitui na relação intrínseca com o seu outro, que a sua voz 

se encontra repleta de outras vozes. Tomado pelo esquecimento, ele pronuncia palavras 

trazidas de todo lugar, de todos os tempos, e esses interdiscursos lhes chegam por uma 

memória discursiva que está na constituição dos novos dizeres e, assim, o sujeito formula 

discursos que não são originariamente seus. É sobre essas categorias que discorremos no 

próximo tópico.  

 

 

2.5 Memória discursiva e interdiscurso na AD: há, sempre, algo que fala antes 
 

                                                  

E o fato de que exista assim o outro interno em toda memória é, a meu ver, a 

marca do real histórico como remissão necessária ao outro exterior, quer 

dizer, ao real histórico como causa do fato de que nenhuma memória pode 

ser um frasco sem exterior.  

                                                 

                                                                                 (PÊCHEUX, 2010, p. 56) 

                                                                                                          

 

  Os estudos acerca da memória encontram lugar na Análise do Discurso de tradição 

francesa a partir de Jean Jacques Courtine que (re)visitando A Arqueologia do Saber (2008) 

foucaultiana depara-se com a noção de domínio de memória, um espaço interdiscursivo onde 

uma série de formulações, distintas e dispersas, se articulam e se encaixam como pré-

construído nas novas formulações de um sujeito enunciador. De acordo com Courtine (2003), 

a constituição dos dizeres ocorre em dois eixos: o vertical e o horizontal, ou, o da constituição 

e o da atualidade, memória e formulação nova respectivamente, propõe esse autor. No 

primeiro, encontra-se o interdiscurso, aquele lugar onde repousam todos os já-ditos prontos 

para emergir no intradiscurso, a saber, aquilo que estamos dizendo em um dado momento e 

em condições específicas.  

De acordo com Courtine (2003, p. 20, grifos do autor): 

 
o interdiscurso, sabe-se, fornece sob a forma de citação, recitação ou pré-

construído, os objetos do discurso em que a enunciação se sustenta ao 

mesmo tempo que organiza a identificação enunciativa (através do 

regramento das marcas pessoais, dos tempos, dos aspectos, das 

modalidades...) constitutiva da produção da formulação de um sujeito 

enunciador.  

 
 

É assim que a Análise do Discurso de tradição francesa concebe o seu objeto, pelo 

atravessamento de outros dizeres, daquilo que já fora dito. Desse modo, as práticas 

discursivas em sociedade encontram-se determinadas por uma memória social que traz para o 
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discurso daquele que enuncia o dizer de um outro que falara antes, em um dado tempo, lá 

longe. Essa memória de onde irrompe o não-sabido, o não-reconhecido apresenta-se, 

necessariamente, como “um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de 

retomadas, de conflitos de regularização... Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas 

e contra-discursos” (PÊCHEUX, 2010, p. 56). É sob essa perspectiva que a AD trata essas 

duas categorias, interdiscurso e memória discursiva, que se imbricam constitutivamente.  

Nesse ínterim, as palavras não são nossas, são sempre alheias ainda que, inebriados 

pelo sonho adâmico, tenhamos a sensação de ser fonte e origem, senhores absolutos de um 

dizer que não nasce no momento mesmo de nossas enunciações. Assim, porque os dizeres não 

têm dono, uma voz sem nome ressoa no domínio de memória, esse espaço de recorrência das 

formulações, sem que nos demos conta de que “o discurso-outro entra de viés no discurso do 

sujeito, tangenciando-o e nele fazendo eco de algo que foi dito em outro lugar” (INDURSKY, 

2011, p. 70). 

Sob um olhar pecheutiano, essa mesma autora (INDURSKY, 2011) aponta a repetição 

discursiva como responsável pela permanência e/ou produção de novos sentidos. Essa 

repetibilidade acontece por força de uma rede de memória que faz com que o “já-dito” ressoe 

em todo novo dizer. Ainda que este apareça ressignificado é pela rede de memória que 

percebemos o distanciamento, mas também a aproximação, entre o interdiscurso e o sentido 

daquilo que vem com o novo.  

Desse modo, sendo um dos principais conceitos trabalhados pela AD francesa, a 

memória discursiva é da ordem de um já-dito que é sempre mobilizado todas as vezes que se 

quer dizer algo investido de sentido. É assim que, para Pêcheux, a memória deve ser 

entendida “não no sentido psicologista da memória individual, mas nos sentidos 

entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas e da memória 

construída do historiador” (PÊCHEUX, 2010, p. 50). 

Assim sendo, a memória de que se ocupa a AD dispensa os postulados da biologia, 

pois não se reporta às lembranças longínquas de um passado individual, não se refere às 

recordações que um indivíduo tem daquilo por que já passou. A memória discursiva dá conta 

da existência de um mundo sociocultural, onde estão determinados o espaço de lazer, as 

normas de convivência, as formas de trabalho, etc. Citando Pêcheux (2010), Fernandes (2008, 

p. 45) lembra que “a estruturação do discurso vai constituir a materialidade de uma certa 

memória social” e acrescenta que “os discursos exprimem uma memória coletiva na qual os 

sujeitos estão inscritos”. 



54 

 

 

Para a AD, todo discurso se constitui sob o primado do interdiscurso, ou seja, o 

enunciado “primeiro”, aquele que seria a “origem” e que, portanto, atravessado nesse novo 

dizer, confere-lhe o seu sentido. O interdiscurso é, assim, o conjunto de todas as formulações 

já pronunciadas, e esquecidas em algum lugar do passado, mas que determinam aquilo que 

ainda se vai enunciar e como se dará o seu aparecimento. De acordo com Santos (2012, p. 44), 

“os enunciados agenciam a memória, constroem a história e projetam-se num movimento 

espaço-temporal, isto é, circulam do passado ao futuro”. 

Nestas idas e vindas dos dizeres, no espaço e no tempo, formulações-origem opõem-se 

e se digladiam, apagam-se e outra vez ressurgem, repetem-se e, à força de se repetirem, 

enfrentam deslizamentos que provocam ressignificações na matriz de sentido a que estão 

filiadas fazendo surgir formulações-outras. Nas palavras de Gregolin (2001, p. 71) vemos que 

“por estarem inseridos em diálogos interdiscursivos, os enunciados não são transparentemente 

legíveis, são atravessados por falas que vêm de seu exterior – a sua emergência no discurso 

vem clivada de pegadas de outros discursos”, o que nos leva a compreender que a produção 

discursiva só se realiza no espaço do interdiscurso.  

Entendemos assim que, ao enunciar, o sujeito o faz a partir de um exterior onde se 

estendem as redes de memória que constituem o enunciável para todo discurso novo cujos 

sentidos se produzem a partir de outros já cristalizados, regularizados em sociedade. É essa 

regularização dos dizeres que traz consigo a formação da lei da série do legível, cuja 

influência do acontecimento discursivo novo coloca-a sempre prestes a ruir haja vista que, 

conforme atesta Pêcheux (1990, p. 53): 

 

 

                                      Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de 

si mesmo, de deslocar-se discursivamente de seu sentido para derivar para 

um outro (a não ser que a proibição da interpretação própria ao logicamente 

estável se exerça sobre ele explicitamente. 

 
 

É nesse exterior onde as condições de produção de um discurso se estabelecem, no 

contexto histórico-social onde se encontram os atores sociais que, em situação de enunciação, 

fazem uso, ainda que inconsciente, de um saber discursivo para tornar possível o seu próprio 

dizer. Entendemos com Pêcheux (2010, p. 50), a memória discursiva como: 

 

aquilo que face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem 

reestabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-

construídos, elementos citados e relatados, discursos transversos, etc.) de que 

sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível. 
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É importante lembrar que, embora constitua uma estreita relação com o interdiscurso, 

a memória discursiva apresenta-se incompleta, compõe-se por lacunas, não se faz absoluta 

pois se constitui pela “existência histórica do enunciado no seio de práticas discursivas 

reguladas pelos aparelhos ideológicos” (INDURSKY, 2011 p. 86) de Estado. São os AIEs – já 

mencionados neste trabalho – que permitem a lembrança, pelo viés da repetibilidade, ou 

refutam um certo dizer autorizando o seu trânsito social, ou levando-o ao desaparecimento.  

Assim, entendemos ser pela memória discursiva que o pré-construído entra, sem pedir 

licença, na construção de novos dizeres. Ainda consoante Indursky (2011, p. 86), o 

interdiscurso é aquele que reúne “todos os sentidos produzidos por vozes anônimas, já 

esquecidas”, é o pilar onde se asseguram todos os dizeres, que retornam ou se apagam 

somente por força daquela que compila, seleciona, organiza e autoriza, ou não, o dizer: a 

memória discursiva. 

Os discursos não se constituem de forma aleatória. Há, sobre os sujeitos que falam, 

todo um jogo social de fiscalização, de manipulação e de controle discursivo no momento 

mesmo em que os dizeres se realizam. Na sua aula inaugural, no Collège de France, Michel 

Foucault apresenta esses procedimentos, internos e externos, que são exercidos sobre o 

discurso para o seu controle. No capítulo a seguir, dissertaremos sobre eles pondo em 

destaque a vontade de verdade e também voltando nossa atenção para o autor enquanto 

“princípio de rarefação de um discurso” (FOUCAULT, 2010a, p. 26).                    
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CAPÍTULO III 

A ORDEM DO DISCURSO LITERÁRIO DE OSCAR WILDE 

 

 

 

 

 

Eu não queria ter de entrar nessa ordem arriscada do discurso; não queria ter 

de me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse ao 

meu redor como uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, 

em que os outros respondessem à minha expectativa, e de onde as verdades 

se elevassem, uma a uma; eu não teria senão de me deixar levar, nela e por 

ela, como um destroço feliz.  

                                                                                                     

(FOUCAULT, 2010a, p. 7) 

 

 

3.1 Procedimentos de controle do discurso: porque uma polícia discursiva é preciso  

 

 

 desejo expresso nas palavras do filósofo reflete a aflição de muitos. 

Colocando-se no lugar de todo sujeito produtor de discursos, Foucault 

revela o medo que estes sentem no momento inicial de seus 

pronunciamentos e a vontade ansiosa de não se encontrar só. No entanto, o pensador chama-

lhes a atenção para uma voz sem nome que, no barulho ensurdecedor do silêncio, clama para 

que a encontrem, insiste em dizer a todos “é preciso continuar” (FOUCAULT, 2010a, p. 6). 

Toda essa aparente inquietação de Foucault demonstra a não consciência dos sujeitos para o 

fato de que o começo já está posto, que o seu discurso já está lá.  

Foucault (2010a) afirma que, sem nenhum temor, ou pudor, necessário se faz 

pronunciar palavras, indefinidamente, até encontrarmos esse já-dito, que nos atrai 

direcionando-nos como uma lei gravitacional de que não podemos nos esquivar. A nós, 

bastaria que nela nos alojássemos, caminhássemos, feliz, ao seu lado, deixando o discurso 

seguir o seu curso. Não é possível, contudo, produzi-lo sem um mergulho em sua 

profundidade; enxergar suas verdades tampouco, se não assoprarmos a fumaça cinza que o 

envolve tornando-o opaco.  

É assim que esse filósofo discute acerca do poder avassalador do discurso, que age de 

forma a enredar o corpo social, transformando-o ou mesmo extinguindo-o. E é devido a esse 

poder avassalador, essa característica que lhe é inata, que todo dizer se constitui por meio de 

alguns procedimentos de controle, a fim de se evitar que ele – o discurso – se dissemine de 

qualquer maneira, trazendo essa ou aquela nova forma de sociedade ou, ainda, que se 

O 
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mantenha a já existente. A esse respeito, nos diz Foucault (2010a, p. 9): 

 

suponho que em toda sociedade a produção do discurso seja ao mesmo 

tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo 

número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e 

perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade. 

  
 

Para Foucault, toda a produção dos discursos está nessa seleção e controle que regula 

os dizeres, muito embora esse dizer encontre-se, já, destinado ao desaparecimento breve, bem 

como a uma longa duração que não se pode precisar. O fato é que, apesar de sua circulação 

cotidiana em sociedade, os sujeitos convivem com uma palavra opaca e densa na qual se 

escondem poderes e perigos quase que inimagináveis. Percebamos, pois, que é pelo 

desenvolvimento de um discurso que vemos se realizarem as lutas em sociedade e que é essa 

trama discursiva responsável por eleger os reis e os seus súditos, delinear o triunfo e a dor, 

através de tantas palavras cujo uso há tanto tempo reduziu as asperidades. Assim, acreditando 

ser o dizer algo muito perigoso, Foucault (2010a, p. 7) vê, em todo discurso, a marca de uma 

instituição que, categoricamente, nos diz: 

 
estamos todos aí para mostrar que o discurso está na ordem das leis; que há 

muito tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o 

honra mas o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de 

nós que ele lhe advém. 

   

O pensador, então, apresenta a interdição, a segregação da palavra e a oposição do 

verdadeiro e do falso como os procedimentos – internos – de exclusão do discurso. O 

primeiro deles, a interdição, encontra sua base no tabu do objeto, no ritual da circunstância e 

no direito privilegiado ou muito exclusivo daquele que fala. Foucault (2010a,) chama à 

atenção para o fato de “que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo 

em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa".  

Sob este olhar entendemos o porquê de não virem à tona, a toda hora, aqui e ali, por 

este ou aquele sujeito, algumas palavras, certos temas, determinados pensamentos que, 

também, são discursos. É preciso estar-se autorizado ao dizer. Por essas palavras do filósofo, 

podemos melhor entender por que somente ao padre cabe batizar os seus fiéis, e ao psiquiatra 

atestar a loucura, etc. 

 Devido ao seu grande interesse pela epistemologia da medicina, chamou-lhe a atenção 

a maneira como se fazia circular a palavra do louco em sociedade. Visto como algo prestes a 

revelar verdades ocultas, premunições do futuro, esse era um dizer que não podia circular 
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livremente, como o dos outros. Pela oposição Razão e Loucura surge, para Foucault, a 

separação e a rejeição como mais um princípio de exclusão do discurso. Ele nos diz que era 

através das palavras do sujeito que se reconhecia a sua loucura, sendo, pois, a partir de seu 

discurso que se efetuava a separação.  

O filósofo relata, também, que desde a Idade Média e mesmo agora, ainda que a 

palavra do louco não seja totalmente retida, ainda que o ouvissem, ou que o ouçam, essa 

audição acontecia, e acontece, sob a manutenção de uma censura, pelo viés da separação 

instituída pelo grande aparato de saber responsável por ouvi-la. Pouco ou quase nada mudou 

haja vista que, enfim livre, aparentemente, é sob a manutenção da censura que a escuta da 

palavra do louco se exerce em nossos dias (FOUCAULT, 2010a).  

Sua palavra não se faz ouvir, pois, senão pelos ouvidos atentos de um corpo médico 

psiquiátrico pleno de poderes, legitimados socialmente, para fazer valer, ou o contrário, a voz 

não livre do sujeito louco. Segregá-la ou instituí-la como uma verdade continua a ser o papel 

das novas instâncias de saber-poder que regem a sociedade de nossos dias. Por isso, segundo 

Foucault (2010a, p. 12-13): 

 

dir-se-á que, hoje, tudo isso acabou ou está em vias de desaparecer; que a 

palavra do louco não está mais do outro lado da separação; (...) Mas tanta 

atenção não prova que a velha separação não voga mais; (...), basta pensar 

em toda a rede de instituições que permite a alguém - médico, psicanalista - 

escutar essa palavra e que permite ao mesmo tempo ao paciente vir trazer, 

ou, desesperadamente reter, suas pobres palavras"; basta pensar em tudo isso 

para supor que a separação, longe de estar apagada, se exerce de outro modo, 

segundo linhas distintas, por meio de novas instituições e com efeitos que 

não são de modo algum os mesmos.   

  

Foucault questiona-se a respeito da oposição Verdadeiro e Falso entendendo-a como 

aquilo que possibilita discutir a vontade de verdade de uma época. Seria este um terceiro 

sistema de exclusão do discurso? O filósofo lembra que a Interdição e a oposição Razão e 

Loucura são sistemas de exclusão em constantes e arbitrárias modificações sustentadas pela 

imposição das forças inquestionáveis que as regem: as instituições. Foucault (2010a, p. 14) 

aponta que: 

                                     talvez seja arriscado considerar a oposição do verdadeiro e do falso como um 

terceiro sistema de exclusão, ao lado daqueles de que acabo de falar. Como 

se poderia razoavelmente comparar a força da verdade com separações como 

aquelas (...) que não são apenas modificáveis, mas estão em perpétuo 

deslocamento; que são sustentadas por todo um sistema de instituições que 

as impõe e as reconduzem; enfim que não se exercem sem pressão, nem sem 

ao menos uma parte de violência.  
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Continuando a sua imersão nos procedimentos de exclusão dos discursos, Foucault 

apresenta a submissão histórica ao discurso da justiça ao qual, visto como o discurso 

verdadeiro, todos os sujeitos se rendiam, uma vez que era este o discurso pronunciado por 

quem de direito e conforme o ritual requerido. Naquela verdade, mais do que se pronunciar, 

determinavam-se os direitos e deveres de cada sujeito.  

Para o filósofo, esse discurso era aquele que “profetizando o futuro, não somente 

anunciava o que ia se passar, mas contribuía para a sua realização, suscitava a adesão dos 

homens e se tramava assim com o destino” (FOUCAULT, 2010a, p. 15). Contudo, com as 

grandes mutações científicas, surgem, a partir do século XIX, novas vontades de verdade 

como o saber sociológico, psicológico, médico e psiquiátrico.  

É curioso, para Foucault, perceber a maneira como um sistema tão prescritivo quanto 

o sistema penal passa agora a depender dessas práticas discursivas como o suporte que faltava 

para a justificação e sustentação necessária à palavra da lei. É que a verdade absoluta não 

existe, sendo necessário, dessa forma, que toda vontade de saber se encontre entrelaçada a 

saberes e poderes outros que sustentam uma sociedade. 

Ao considerar o modo como se divulgam e se disseminam os saberes, quais e onde 

esses saberes circulam, o valor que lhes é dado por suportes institucionais que regulam os 

sistemas das edições dos livros, a organização das bibliotecas, essa e/ou aquela forma de 

pedagogia, Foucault conclui ser a oposição Verdadeiro e Falso o terceiro sistema de exclusão 

do discurso. Este se configura como uma vontade de verdade na qual os dizeres tendem a 

exercer, uns sobre os outros, um certo poder de coerção. É que “essa vontade de verdade, 

como os outros sistemas de exclusão, apóia-se sobre um suporte institucional: é ao mesmo 

tempo reforçada e reconduzida por todo um compacto conjunto de práticas” (FOUCAULT, 

2010a, p. 17).  

Desse modo, Foucault conclui que a oposição verdadeiro e falso atua sobre os dois 

primeiros, de maneira a transformá-los, ao mesmo tempo que os fundamenta, reforçando-os 

em suas práticas e credibilidade. Para esse pensador, não seria, pois, exagero afirmar que a 

palavra proibida e a segregação da loucura “não cessam de se tornar mais frágeis, mais 

incertos na medida em que são atravessados pela vontade de verdade, esta, em contrapartida, 

não cessa de se reforçar, de se tornar mais profunda e mais incontornável” (FOUCAULT, 

2010a, p. 19). 

Prosseguindo em sua reflexão acerca do fazer discursivo, Foucault apresenta um 

segundo grupo de procedimentos de controle e de delimitação dos discursos. Ele discute sobre 

os procedimentos internos a partir dos quais se controlam e se delimitam os dizeres. De 
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acordo com o filósofo, sobre os discursos incide-se um controle que advém deles mesmos 

exercendo, eles mesmos, o papel de policiais discursivos de si próprios.  

Assim, Foucault indica o comentário como sendo o primeiro deles. Nesse momento, a 

atenção do filósofo se volta para o desnível existente entre os discursos que percorrem a nossa 

sociedade classificando-os em dois grupos: aqueles que “se dizem no decorrer dos dias e das 

trocas, e que passam com o ato mesmo que os pronunciou; e os discursos que estão na origem 

de certos atos novos de fala” (FOUCAULT, 2010a, p. 22). 

 No que se refere a esses tipos de discursos arrolados por Foucault, podemos citar o 

evangelho de Jesus Cristo que está, para Oscar Wilde, na categoria daqueles que permanecem 

como os já ditos que sempre voltam. Corroborando com o pensamento de Michel Foucault 

(2010a), podemos afirmar que Oscar Wilde mostra o discurso religioso cristão como aquele 

dizer “primeiro”, o fundador de outros discursos, aquele que se encontra na base do dizível 

dando sustentação a todos os outros que queiram se significar.  

Como vontades de verdade, as palavras do profeta se repetem e se propagam de forma 

indefinida e em cujos comentários se atribuem valoração que atravessam os tempos. Para 

exemplificarmos aquele que Foucault aponta como o primeiro dos procedimentos internos da 

produção dos discursos, apresentamos um enunciado discursivo presente em De Profundis, 

última obra em prosa escrita pelo sujeito autor Oscar Wilde: 

 
Seu credo não era viver para os outros como uma finalidade definida 

autoconsciente. Não era essa a base de seu credo. Quando ele diz: “Perdoai 

aos vossos inimigos”, não o diz por causa do inimigo, mas por nossa causa, 

porque o amor é mais belo que o ódio. Quando disse ao jovem para quem 

olhou e que amou, ao olhá-lo: “Vende tudo o que tens e dá aos pobres”, não 

é no estado dos pobres que está a pensar, mas na alma do jovem, uma alma 

bela que a riqueza desfigurava. [...] Cristo, como todas as personalidades 

fascinantes, tinha o poder, não apenas de dizer, ele próprio, coisas belas, mas 

de fazer com que as outras pessoas lhe dissessem coisas belas. [...] Se 

alguma vez voltar a escrever, no sentido de produzir uma obra de arte, há 

apenas dois temas nos quais e por meio dos quais desejo exprimir-me: um 

deles é “Cristo como percursor do movimento romântico da vida”; [...] 

Cristo não é apenas a essência do supremo tipo romântico, mas ainda todos 

os acidentes, direi mesmo a obstinação, do temperamento romântico. [...] Na 

verdade esse é o encanto de cristo, quando já se disse tudo. Ele é próprio 

como uma obra de arte. Não nos ensina, realmente, coisa nenhuma, mas, ao 

sermos levados à sua presença, tornamo-nos qualquer coisa. E toda a gente 

está predestinada à sua presença. Pelo menos uma vez na vida, todos os 

homens caminham com Cristo para Emaús. (WILDE, 2007, p. 86). 
 

O enunciado acima confirma que “não há sociedade onde não existam narrativas 

maiores que se contam, se repetem e se fazem variar” (FOUCAULT, 2010a, p. 22). As 
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pessoas repetem fórmulas, textos, conjuntos de discursos nos quais acreditam existir segredos 

e riquezas e os quais lhes imputam determinados poderes que as inserem em um dado meio 

social. Esses dizeres repetíveis são palavras de verdade que excluem uns e selecionam outros 

discursos os quais só devemos fazê-los emergir a partir de determinadas precauções, pois de 

acordo com Foucault (2012, p. 44),  

 
                                      o problema não é de se fazer a partilha entre o que num discurso releva da 

cientificidade e da verdade e o que relevaria de outra coisa; mas de ver 

historicamente como se produzem efeitos de verdades no interior de 

discursos que não são em si nem verdadeiros nem falsos.  

 
 

Esses dizeres wildianos acerca do Cristo encontram-se carregados de uma vontade de 

verdade impondo a outras os princípios que devem ser seguidos ou os conceitos éticos que se 

devem abandonar. É o espetáculo da vida em cada cena, as posições em que se encontram 

cada sujeito no palco da enunciação, o que dirige os discursos desses atores sociais. 

 Continuando a nossa imersão nos procedimentos internos de controle e de produção 

discursiva apontados por Foucault, vemos que, embora o pensador nos diga, “não há de um 

lado, a categoria dada uma vez por todas, dos discursos fundamentais ou criadores; e, de 

outro, a massa daqueles que repetem, glosam e comentam” (FOUCAULT, 2010a, p. 22) 

encontramos, com o filósofo, o que ele classifica como texto primeiro e texto segundo 

atribuindo àquele um “estatuto de discurso sempre reatualizável” (FOUCAULT, 2010a, p. 

25).  

Assim, há, para o autor de A Ordem do discurso, textos que, indefinidamente, 

proporcionam a construção de novos dizeres e há o comentário, cuja função consiste em 

“dizer enfim o que estava articulado silenciosamente no texto primeiro” (FOUCAULT, 

2010a, p. 25).  

O enunciado destacado acima, oriundo do discurso literário De profundis, é parte de 

uma imensa carta que Oscar Wilde dirigiu, da prisão, a Alfred Douglas. Essa carta, 

posteriormente foi publicada em prosa contando a narrativa pessoal da tragédia wildiana. 

Escrita no período vitoriano inglês, dezenove séculos D.C., faz alusão aos ensinamentos do 

Cristo à humanidade presentes em Seu discurso de amor mútuo entre os homens.  O dizer de 

Wilde (2007) configura-se, pois, como um discurso que vem ressignificar as palavras de 

Jesus, a quem o escritor atribuiu o título de o primeiro de todos os poetas românticos. Isso 

mostra que de acordo com Foucault (2010a, p. 25), o comentário vem “dizer pela primeira vez 

aquilo que, entretanto, já havia sido dito e repetir incansavelmente aquilo que, no entanto, não 

havia jamais sido dito”, pois Wilde, alertando para o poder da beleza do amor em relação ao 
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ódio, discursiviza a idéia de que os sujeitos podem proferir dizeres belos, como assim o fizera 

o Cristo.  

 Mas Ele, o Cristo, não foi capaz de dar a palavra final, de encerrar em Si o Seu 

discurso religioso e, ao mesmo tempo romântico, como assim enxergou o poeta. Ninguém o 

seria, visto que o dizer é aberto. Assim, por essa incompletude, característica própria da 

natureza de todo dizer, as palavras de Jesus, o Seu “discurso fundador”, reverbera no discurso 

literário de Wilde nele se atravessando à força das repetições discursivas que a memória 

social impõe. As escrituras sagradas são a ponta do fio do comentário wildiano pois, 

conforme comenta o sujeito autor em essa sua mesma obra, De Profundis, “onde quer que 

haja um movimento romântico na Arte, aí está, de alguma maneira, e sob alguma forma, 

Cristo, ou a alma de Cristo” (WILDE, 2007, p. 88), aí está como um novo dizer, em uma 

outra materialidade, o discurso primeiro do homem de Nazaré, no qual o dizer de Wilde 

encontra a sustentabilidade para a significação de seu próprio discurso.  

São suas mesmas as palavras de Wilde no momento mesmo em que ele – resgatando-

as pelo espaço da memória discursiva, toma-as para si, de empréstimo do discurso religioso 

cristão ou a qualquer outro grande sujeito da história humana cujas palavras o tempo não 

conseguiu apagar. É assim que percebemos o autor como mais um princípio de rarefação dos 

discursos apresentados por Foucault (2010a, p. 26) que, ao apresentá-lo, nos faz uma ressalva: 

“o autor não é entendido, é claro, como o indivíduo falante que pronunciou ou escreveu um 

texto, mas o autor como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de 

suas significações, como foco de sua coerência”.  

Reunindo-as e reagrupando-as a seu modo, Wilde lhes confere unidade e, colocando-

se aos holofotes, ao discursivizar as próprias idéias, torna-se o ponto de convergência do 

sentido de suas palavras, faz-se, assim, o sujeito-autor de seus ditos, de seus escritos e mesmo 

daquilo que não disse, mas que o articulou como um rascunho de toda a sua produção, haja 

vista que “o indivíduo que se põe a escrever um texto no horizonte do qual paira uma obra 

possível retoma por sua conta a função do autor” (FOUCAULT, 2010a, p. 29).   

O filósofo menciona, ainda, as conversas do dia a dia, que logo se apagam tanto mais 

cedo as pronunciemos, os decretos e os contratos que necessitam de sujeitos que os assinem, 

mas não que os designem uma autoria, também as receitas técnicas anonímias que são 

repassadas no fluxo incessante dos dizeres em sociedade. No que se refere a esses discursos, 

sobre o autor, Foucault (2010a, p. 26) atesta que "esse princípio não voga em toda parte nem 

de modo constante: existem, ao nosso redor, muitos outros discursos que circulam, sem 

receber seu sentido ou sua eficácia de um autor ao qual seriam atribuídos”. 
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São esses os discursos que Michel Foucault diferencia daqueles que se encontram na 

ordem do científico, do filosófico e do literário. Nesses campos do dizer, a função autor é 

obrigatoriamente requerida, haja vista a necessidade em se tomar ciência acerca da identidade, 

da individualidade e do eu que escreve. Foucault (2010a, p. 27) chama a atenção, no entanto, 

para o fato de que no plano do “discurso científico, a atribuição a um autor era, na Idade 

Média, indispensável, pois era um indicador de verdade”. A partir dos anos 1800, esse status 

começa a se dissipar e o autor passa a ser visto, apenas, conforme observa o filósofo, como 

um efeito, um exemplo, uma síndrome, um nome a dar a um teorema (FOUCAULT, 2010a). 

Na ordem do discurso literário, ao contrário, nessa mesma época e desde então, a função autor 

não cessa de se reforçar e àquele que traz, em suas palavras, seu gênio ou sua desordem é, 

assim, cobrada a sua assinatura.  

Embora concordemos com Foucault que “seria igualmente falso buscar o autor tanto 

do lado do escritor real quanto do lado do locutor fictício: a função autor é realizada na 

própria cisão – nessa divisão e nessa distância” (FOUCAULT, 2006, p. 279), julgamos 

relevante trazermos à discussão os lugares de fala do sujeito empírico Oscar Wilde e sua 

inscrição enquanto sujeito-autor. O homem que pintou, em Londres, O retrato de Dorian Gray, 

é um sucesso no mundo e é sobre esse tema que versa o tópico 3.2 deste capítulo.  

 

3.2 O sujeito autor Oscar Wilde: o acontecimento da obra O retrato de Dorian Gray 

 

 

Causando furor a cada enunciado seu, Oscar Wilde, o sujeito autor, denunciava a 

hipocrisia da sociedade britânica de sua época, sem parecer se importar com a “ordem do 

discurso” inglês, haja vista a sua resposta à indagação de algumas pessoas sobre a forma de 

governo que mais convém ao artista: “só há uma resposta possível: a ausência absoluta de 

governo” (SEMIRO, 2003, p. 54). 

Tendo vivido em um tempo de rígida vigilância régia e clerical sobre os sujeitos, suas 

práticas e seus dizeres em sociedade, Oscar Wilde foi um excelente aforista. Perspicaz, sua 

habilidade linguística lhe permitiu representar, por meio de enunciados breves, a realidade 

comum que o circundava. É tamanha, outrossim, a relevância de seus aforismos4. Dessa 

forma, são eles aqui considerados enquanto enunciados discursivos que marcam a 

constituição de uma função sujeito autor no momento mesmo em que reflete o pensamento, as 

ideias, as convicções do sujeito Oscar Wilde. 

                                                           
4 Aforismo – Do grego Aphorismus é um estilo de sentença breve em que se enuncia uma regra, um pensamento, 

um princípio ou uma advertência.  
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Oriundos de toda a sua vasta produção discursiva, as falas dos sujeitos-personagens de 

Oscar Wilde se tornaram aforismos presentes em sua vida. Suas máximas sempre carregadas 

de ironias, às vezes ásperas, sem nenhum humor, funcionam como uma forma de denúncia 

dos saberes e poderes que controlavam a sociedade de sua época. Foram por isso, vistos como 

desrespeitosos e transgressores da lei, da “maneira como a realidade enquanto norma 

institucionalizada de uma sociedade interfere no discurso, ou seja, como esses procedimentos 

atingem o discurso, controlando-o, organizando-o” (GRIGOLETTO, 2005, p. 80), fazendo 

prevalecer, entre os sujeitos ingleses do final dos anos de 1900, a vontade de verdade de sua 

raia Vitória.  

Assim, a rigor de uma opção de escrita, destacamos, no decorrer dessa discussão,  

alguns de seus aforismos compilados da obra  As melhores frases de Oscar Wilde (SEMIRO, 

2003), tendo em vista que, situamos os aforismos wildianos como uma marca potencial de sua 

escrita, de sua produção literária e, notadamente, uma construção de sua posição de sujeito.  

Wilde construiu a sua vida5 e a sua obra como se edificasse, a cada aparição pública, a 

cada novo ato de enunciação, um fabuloso monumento à doutrina da estética. Em cada ato 

encenado no mundo real, o escritor inspirava e expirava a beleza e a perfeição, encantava a 

todos com seu verbo e sua figura, ao mesmo tempo em que insultava a muitos com o seu 

efeito de ironia: “Não desejo mudar nada na Inglaterra, a não ser o tempo” (SEMIRO, 2003, 

p. 54). E por isso a melhor produção discursiva literária de toda Grã-Bretanha precisava ter o 

seu nome, deveria reverberar, incessantemente, como uma vontade de verdade ouvida e 

repetida por todos os cantos do império bretanho até que se transformasse na verdade 

legitimada pelos sujeitos de poder da era de Vitória.   

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde nasceu a 16 de outubro do ano de 1854, em 

Dublin, capital da Irlanda, país pertencente ao Reino Unido da Grã-Bretanha. Era filho de 

Jane Francesca Wilde, e de um cientista respeitado que fizera descobertas importantes no 

campo da oftalmologia. Também foi um homem das letras dedicando-se, em essa outra 

atividade sua, a explorar e imortalizar a cultura de seu país.  

Quanto à Jane – sua mãe – era uma mulher alta e elegante, desfilava na vida com porte 

de rainha. A poetisa, com ideais de revolução - lutava pela independência da Irlanda -  

escrevia versos de cunho nacionalista. Ao final de Julho de 1848, no periódico Nação, publica 

Jacta Alea Est, quando ela conquista notoriedade sob o pseudônimo de Speranza. Lady 

                                                           
5 As informações sobre a vida e a obra do sujeito autor Oscar Wilde, que aparecem neste capítulo, foram 

colhidas a partir das obras De profundis / Balada do Cárcere de Reading (2007) e em Sempre seu, Oscar Wilde: 

Uma biografia epistolar (2001). Este último livro é uma compilação de cartas escritas por Wilde e organizadas 

por Marcello Rollemberg.  
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Wilde, no entanto, abandona a poesia revolucionária e se determina a tornar-se a inspiradora 

dos gênios literários. Ao lado de seu marido, transformou a casa dos Wilde, na Merrion 

Square, Dublin, em “um centro aberto aos boêmios e literatos. Os boêmios iam a convite do 

Dr. Willian, que acreditava no álcool como elemento auxiliar da medicina. Os outros eram os 

convidados de Jane” (WILDE, 2007, p. 157). 

Foi envolto nessas condições sociohistóricas de produção, onde desde sempre respirou 

cultura, que o menino de Dublin começou, bem cedo, a alimentar sentimentos de 

superioridade. Oscar Wilde acreditava estar destinado a alçar voos bem mais altos, mudar-se 

para a capital de seu Reino e, em Londres, escrever, definitivamente, o seu nome na lista dos 

maiores literatos do Reino Unido da Grand Bretanha.  

Em De Profundis, livro que encerra seu trabalho em prosa, Wilde (2007, p. 80) 

discursiviza, com poesia, um pouco desse sonho ambicioso que ele, anteriormente, havia 

compartilhado com um amigo de sua juventude: “lembro-me [...] de dizer a um de meus 

amigos – enquanto passeávamos pelas estreitas ruas cheias de pássaros de Magdalen [...]– que 

queria comer os frutos de todas árvores do mundo, e que ia partir para o mundo com essa 

paixão na alma. E assim parti, de fato, e assim vivi”. 

Como resultado de sua educação formal e perseguindo o saber do latim e da poesia 

helenista, Wilde viaja à Itália e à Grécia, tempos depois, quando já estava na Universidade. O 

resultado dessa experiência se veria, anos mais tarde, manifestar-se, fortemente, em sua obra 

e, não de maneira diferente, em sua vida. O ideal de beleza e o conceito de transcendência 

gregos figuram como a marca identitária da estética do poeta que, bebendo em fontes de 

Atenas, apreciava, sem nenhuma culpa, a beleza masculina expondo-a e reverenciando-a em 

sua obra, pois de acordo Lispector (2012, p. 9), Wilde acreditava que “não existe livro moral 

nem imoral. Os livros são bem ou mal-escritos. Eis tudo”.   

Oscar Wilde era conhecido pela excentricidade de seu comportamento, pela beleza e 

elegância de como se portava e mesmo de como se vestia, mas também pela atenção 

negligente que dispensava a seus estudos, embora alcançasse, sempre, as mais altas notas 

surpreendendo e impressionando a seus mestres. Não seria surpresa, então, que o Magdalen 

College, renomada faculdade de Oxford, o acolhesse como bolsista em 1874. Assim como as 

demais instituições, esta também exerce o papel de “modelar as práticas sociais e, 

consequentemente, as práticas discursivas existentes” (GRIGOLETTO, 2005, p. 89) atuando, 

desse modo, na construção da legitimação de uma verdade.  

Os acontecimentos experienciados pelo sujeito autor Oscar Wilde demonstram essa 

espécie de controle do dizer, das normas institucionais, fortemente embasadas nas relações de 
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poder existente entre os sujeitos em toda sociedade. Entretanto, como sempre onde há poder, 

há, também, a resistência (FOUCAULT, 2012), o poeta esbarrava em um muro de convenções 

que, se encontrando bem no meio do caminho de sua própria subjetividade, tornou-o um 

exímio rebelde no tocante a regras sociais que estabeleciam, entre outras normas, os papeis 

bem definidos do sujeito homem e do sujeito mulher vitorianos. Resistiu, assim, até onde 

pode, contra a segregação de suas ideias e de seu discurso, a interdição de si mesmo, pois. 

Ciente de que não lhe era possível dizer tudo, em todo lugar, Wilde reflete: “Ser inteiramente 

livre, e ao mesmo tempo, completamente dominado pela lei é o eterno paradoxo da vida 

humana” (SEMIRO, 2003, p. 68).  

Na mais antiga Universidade do mundo anglófono, Wilde é premiado com a medalha 

de Ouro de Berkeley por seu trabalho em língua grega sobre poetas helênicos. Apaixonado 

por essa temática, ganha o primeiro prêmio em literatura grega e latina do Magdalen College, 

onde conquistou ainda, com seu poema Ravena, o Newdigate Prize, o mais importante prêmio 

literário dessa instituição. E assim Wilde seguiu, fazendo jus a um ensinamento seu, “tornar-

se obra de arte é o objetivo da vida” (SEMIRO, 2003, p. 16).  

Sua passagem por Oxford encerra-se no ano de 1878 quando Oscar Wilde, finalmente, 

recebe o seu bacharelato na condição de aluno número um de sua turma. Evidencia-se, assim, 

a posição de destaque do poeta irlandês. Este caráter peculiar lhe rendeu desafetos entre seus 

colegas de curso, o que não lhe parecia incomodar: “seleciono meus amigos pela aparência, 

meus conhecidos pelo caráter e meus inimigos pelo intelecto. Um homem deve ser muito 

cuidadoso na escolha de seus inimigos” (SEMIRO, 2003, p. 7). 

 Por sua grandeza intelectual, tornara-se muito pequena Oxford para Wilde que se 

muda para Londres, em 1879. Na capital dos britânicos, encontra personalidades literárias 

ilustres e com algumas das quais vem a manter estreita relação de amizade, como o escritor, 

jornalista e crítico literário Robert Ross.  

No que tange às condições de produção que balizam o discurso wildiano, observamos 

a marcação incisiva da ordem discursiva aristocrata. Assim, apesar de os acontecimentos 

vividos por esse sujeito autor em um ambiente de efervescência burguesa – e ele mesmo 

comportar-se como tal – Wilde faz de sua literatura o instrumento com o qual analisa, detalha 

e denuncia, de forma árida, a hipocrisia que circundava o contexto sócio-histórico da 

sociedade vitoriana do século XIX. De acordo com Rollemberg (2001, p. 9), Oscar Wilde foi 

o nome deste século “e também foi a principal e mais conhecida vítima de uma época 

marcada pelo (falso) puritanismo e pelas aparências”. 

Imprudente e de atitudes extravagantes, que iam de encontro à ordem do discurso de 
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seu tempo, torna-se o expoente do Dandismo inglês6 do final do século XIX. Wilde se filia a 

este movimento estético, baseado em fundamentos históricos, e, a partir dele, concebe o belo 

como o antídoto principal de seu discurso literário no combate aos horrores e a toda sorte de 

monstruosidades reinantes na sociedade industrial inglesa de seu tempo.  

A temática sobre o belo permeia o discurso literário wildiano. Assim, sobre o papel do 

Estado, instituição sempre alvo de suas críticas, ele escreve: “deve ser uma associação 

voluntária que organiza o trabalho, fabrica os produtos necessários e os distribui. Ao Estado 

cabe fazer o que é útil. Ao indivíduo, o que é belo (SEMIRO, 2003, p. 43).  

Oscar Wilde, ele próprio, foi um dândi. São esses sujeitos excêntricos, aliás, parte 

importante de sua obra, uma regularidade do discurso wildiano, como o lorde Goring. Eis o 

que se dicursiviza sobre esse sujeito-personagem de Um Marido Ideal (WILDE, 2000, p. 27): 

“[...]Trinta e quatro anos, mas sempre diz que é mais moço. [...] Ele é inteligente, mas prefere 

que não saibam que é. Um dândi perfeito, [...] Brinca com a vida e tem ótimas relações com o 

mundo. Gosta de ser incompreendido. Isso dá-lhe uma vantagem sobre os outros”. Assim se 

comportava Wilde que se trouxermos para o contexto sociocultural do terceiro milênio, 

também por suas vestes, sempre berrantes e carregadas de muito estilo, poderia ser 

considerado um dos primeiros metrossexuais que registra a história, um “poderoso antecessor 

do cantor David Bowie e do jogador de futebol David Beckham” (BELÉM, 2015, p. 1), seus 

compatriotas.  

Os olhares que atraía, de homens e mulheres nem sempre entusiasmados, mas também 

cheios de indignação com suas vestes, seus modos, suas falas, resistentes a tudo o que 

representava as vontades de saber desses sujeitos, não eram suficientes para o jovem poeta 

aspirante ao sucesso. A essa altura, ele já havia se habituado ao escárnio da crítica purista 

vitoriana, por isso, eis o seu grande temor: “só existe no mundo uma coisa pior do que 

falarem de nós. É não falarem” (SEMIRO, 2003, p. 50).  

Não se permitindo intimidar-se pelas condições de produção de sua época, que 

insistiam em tolher a sua peculiar prática discursiva, Wilde parecia ignorar o fato de que nem 

sempre tudo pode ser dito, apresentando, assim, em seus poemas, peças e livros um 

contradiscurso à formação discursiva dominante, aos dizeres do Clero e da Coroa. Quis 

impor, a todo tempo, que “em estética, a atitude crítica é tudo, pois não há verdade universal, 

verdade em arte é aquilo cujo contrário também é verdadeiro” (SEMIRO, 2003, p. 110). 

Mas não era essa a vontade de verdade da era vitoriana, que representava o desejo dos 

                                                           
6 Dandismo – É considerado o precursor deste movimento o poeta e lorde inglês George Bryan Beau Brummel 

(1778 – 1840). Disponível em <costanzawho.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2017. 



68 

 

 

céus no espaço social onde estava inserido Oscar Wilde. Nesse ínterim, o seu discurso 

literário se configura como um acontecimento discursivo onde aparece questionada a vontade 

de verdade suprema implicando o autor no perigoso lugar da resistência. Sabemos, entretanto, 

com Foucault, que a imagem tradicional que se faz de um autor pode se modificar “a partir de 

uma nova posição do autor que recortará, em tudo o que poderia ter dito, em tudo o que diz 

todos os dias, a todo momento, o perfil ainda trêmulo de sua obra” (FOUCAULT, 2010a, p. 

29). 

Não é isso, contudo, o que faz Wilde. No esplendor do sucesso, em meio a críticas, 

intrigas e insinuações maldosas a respeito de sua vida privada, o escritor publica, O retrato de 

Dorian Gray, seu único romance, dentre tantas poesias e produções dramatúrgicas de sucesso. 

A respeito do dizer dos puristas sobre essa obra sua ele dispara, “o artista é criador de coisas 

belas. Não há artista doentio. O artista pode exprimir tudo” (LISPECTOR, 2012, p. 9). 

É O retrato de Dorian Gray que leva o poeta, dramaturgo e escritor irlandês ao topo 

do pódio onde apenas subiram os maiores autores da história da literatura inglesa do século 

XIX. Dorian Gray é considerado o mais famoso e importante personagem do conjunto da obra 

de Oscar Wilde. Segundo Lispector (2012, p. 7) “a ideia lhe surgiu num dia de primavera. O 

escritor visitava seu amigo, o pintor Basil Hallward, quando este se encontrava empolgado 

pela pintura de um jovem de extraordinária beleza”.  

No prefácio que escreveu para a sua tradução de O retrato de Dorian Gray, Lispector 

(2012, p.7) relata, ainda, que Basil teria suspirado frente a sua obra-prima finalizada: “que 

beleza se Dorian pudesse ficar exatamente como é, e o retrato envelhecesse e enrugasse em 

seu lugar. Faço votos para que assim seja!”. A autora não esclarece, contudo, se Basil 

Hallward fora um sujeito-personagem da vida real de Wilde ou mais um dos sujeitos 

discursivos criados pelo poeta. O fato é que, no discurso literário que tomamos como objeto 

de nosso estudo, é o sujeito-personagem Dorian Gray quem contempla o seu próprio retrato, 

deseja e consegue se manter, além do tempo, “jovem, belo e sadio; nenhuma queda, nenhuma 

decadência, nenhum sinal de velhice” (LISPECTOR, 2012, p. 8) em seu corpo físico.  

No decorrer da narrativa, no entanto, Dorian Gray, que era um jovem tão belo quanto 

cândido, acaba por se subjetivar, também, pelo viés da perversidade e do desregramento 

moral. É assim que, a despeito das condições sociohistóricas de produção de seu discurso 

literário, com o sujeito protagonista de nosso corpus, o autor aproveita para apresentar aos 

vitorianos a sua vontade de verdade, mostrando-lhes, a partir da beleza e da monstruosidade 

de comportamento do sujeito discursivo Dorian Gray, que a imagem social dos sujeitos nem 

sempre equivale ao que está no interior desses mesmos sujeitos (LISPECTOR, 2012).  
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Um dos sujeitos-personagens centrais da trama, Mr. Hallward era um artista talentoso, 

porém, não de muito sucesso. Era um homem de preceitos e convicções morais rígidos que 

vivia sob a égide da Coroa britânica. Desse modo, conforme podemos ler em O retrato de 

Dorian Gray, o pintor coloca, em sua obra prima, muito de seu próprio eu. Por isso 

tencionava jamais expô-la, uma vez que temia ver a sua alma desnudar-se diante dos olhos do 

mundo.  

Pelas linhas do discurso de Wilde, Dorian Gray era, para o pintor, muito mais que um 

modelo vivo. Pensava Basil, “das criaturas de quem eu gosto muito, nunca digo o nome a 

outras pessoas” (WILDE, 2012, p. 13).  Para Wilde, o amor que não ousa dizer o nome 

traduz-se como a mais perfeita e bela forma de afeição, pois, agindo dessa forma, protege-o 

dos males de sua sociedade. Assim, acuado sob a égide de um regime de poder opressor, Basil 

sabe que a não revelação dos nomes desses sujeitos era a única maneira de se pouparem da 

perigosa ordem dos discursos vitorianos.  

Vemos, pois, logo nas primeiras páginas do romance, as estratégias discursivas do 

escritor para dizer a sua verdade a uma sociedade que se encontrava em outra ordem do real. 

Acuado por um regime de poder, Basil sabe que não pode revelar Em O retrato de Dorian 

Gray encontramos, ainda, o sujeito-personagem lorde Henry Wotton, o oposto de Basil. Mr. 

Wotton, homem abastado, vale-se de sua condição para desfilar, em reuniões da alta 

sociedade londrina, suas ideias e opiniões a respeito da moral e dos bons costumes apregoados 

por aqueles que seguem a “boa” Fé e a rainha Vitória. 

 A tessitura do fio do discurso na literatura de Wilde constitui-se como a trama de um 

belo bordado cujas linhas caprichosas escondem, ao mesmo tempo que lhe denunciam, as 

estratégias de sua luta contra o poder que emana daqueles que estão na dominante formação 

discursiva vitoriana. Acreditando que “toda arte é ao mesmo tempo aparência e símbolo” 

(LISPECTOR 2012, p. 9), o escritor criava o belo e através dele tencionava, enquanto artista, 

denunciar os horrores de uma sociedade que se sustentava por uma falsa devoção à sua rainha 

Essa postura hipócrita dos vitorianos pode ser percebida pela admiração à beleza e aos bons 

modos sociais de Dorian Gray, no momento mesmo em que, muitos desses sujeitos seguia-o, 

às escuras, em seus desvios.  

Nesta perspectiva de leitura, partimos para a obra wildiana inclinando-nos para a 

consideração dos efeitos provenientes da construção do sentido de suas afirmações ao longo 

de sua produção literária. O dizer de Wilde não apenas marca sua filiação a um estilo de 

escrita literária, mas, sobretudo, denuncia a visibilidade de um acontecimento: sua obra na 

ordem do dizer e da atualização de memória no escopo do trânsito de enunciados possíveis.  
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É possível observar na produção discursiva do sujeito autor Oscar Wilde uma tentativa 

em querer legitimar, através de suas peças, poemas, e livros, os seus dizeres e, dessa forma, 

construir um novo efeito de verdade. Toda a sua obra se inscreve na égide da discursividade, 

da interdiscursividade, já que elas implicavam uma relação imbricada entre estrutura e 

acontecimento. Wilde, no entanto, ignorou o fato de que “cada sociedade tem o seu regime de 

verdade, sua ‘política geral’ de verdade [...] os mecanismos e as instâncias que permitem 

distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros” 

(FOUCAULT, 2012, p. 52).  

Considerando a discursividade compósita da obra, isto é, a regularidade do dizer que a 

constitui, podemos afirmar que ao sujeito autor é reservada a posição de homem 

extremamente inteligente e culto, o que o transformava, sempre, no centro das atenções nas 

reuniões sociais e literárias das quais participava. Rollemberg (2001, p. 15) afirma que “suas 

tiradas sarcásticas e sua inteligência acima do normal faziam com que ele fosse requisitado 

para todos os salões londrinos. E ele ia a todos sem exceção”.  

Assim é que vemos nas palavras de lorde Henry Wotton, cujas declarações insuflavam 

parte da sociedade vitoriana de Dorian Gray, Oscar Wilde expor a sua vontade de saber. 

Voltado para a FD dos hereges, o discurso wildiano poderia se identificar ou entrar em 

condições de batimento com os seus leitores mais atentos, pois ridicularizava os sujeitos puros 

da sociedade inglesa do século XIX ao pôr a nu os seus defeitos. Utilizando-se do discurso 

hediondo de Mr. Wotton, o autor afirma ser solidário a tudo, à exceção do sofrimento: 

“Tenho-lhe aversão. [...] O que se deve estimular é a cor, o belo, a alegria de viver. Quanto 

menos referências às tristezas da vida melhor” (WILDE, 2012, p. 31). É essa uma de suas 

estratégias discursivas para denunciar a realidade das práticas sociais daqueles que se 

inscreviam na formação Discursiva purista, cujas práticas sociais, contudo, negavam os seus 

discursos.  

De acordo com as palavras enunciadas por Lorde Henry, constatamos a produção dos 

discursos de verdade de um sujeito dândi. Um homem experiente que vive expressamente 

para o prazer, odiando e rejeitando toda e qualquer espécie de dor e sofrimento que possa 

aparecer à sua volta. Ignora-os a todos, o máximo que pode, tanto quanto o quer. Trata-os 

como modo de imperfeição não permitindo, pois, que lhe façam parte de seu estilo de vida. 

Assim também foi o criador desse sujeito discursivo que, em meio a condições sócio-

históricas pouco adequadas à produção de seu discurso, constrói um efeito de sentido em sua 

obra de sátira e prazer. Oscar Wilde escrevia como alguém que enche a uma taça de vinho até 

que ela transborde (WILDE, 2007) sem ter, com a opinião dos outros o menor cuidado e 
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consigo mesmo tampouco.  

Cansado de estar nas alturas, ele desceu até onde ninguém podia ousar descer em 

busca de sensações novas. Se, como nos diz Foucault (2010a), o simples ato de falar é algo 

muito perigoso, para Wilde, viver o era. Nesse ínterim, a sua excitação frente ao perigo 

encontra-se, também, registrada em De Profundis, quando o autor associa a exposição de sua 

subjetividade ao exterior, ao outro que também lhe constitui, com a perigosa aventura que é 

estar próximo de sujeitos cujas vontades de verdade encontram-se rompidas com as suas. 

Mesmo assim, Wilde se expunha ao desejo de um risco fascinante que lhe poderia custar a 

própria vida: “sentir o que deve sentir o encantador de serpentes quando atrai a cobra para 

fora do pano colorido [...] e faz estender a cabeça segundo suas ordens, e mexê-la para frente 

e para trás no ar, como uma planta se mexe incessantemente num rio” (WILDE, 2007, p.102). 

O sujeito-personagem Dorian Gray não se concebe diferentemente sendo, da mesma 

forma, um dândi. Como os outros lordes mencionados em nosso trabalho, os sujeitos 

discursivos Goring e Henry, Mr. Gray é o retrato de Sir Oscar Wilde que, forçado a 

posicionar-se, admite: “Basil Hallward é o que penso que sou: Lorde Henry é o que o mundo 

pensa de mim: Dorian Gray é o que eu gostaria de ser — em outras eras, talvez” (MATOS, 

2015, p. 1).  

A admiração que causava a todos não o livraria da ira de seus inimigos. Entretanto, 

casado com Constance Lloyd, herdeira de um influente advogado de Dublin, com quem teve 

dois filhos, Cyril e Vyvyan, Oscar Wilde conseguiu, por muito tempo, driblar o puritanismo 

hipócrita da sociedade londrina. A instituição do casamento impedia que os falsos puristas 

comentassem abertamente sobre as suas aventuras, indignas a um bom servo de Deus e da 

rainha Vitória, no momento em que transgrediam às suas leis.  

Envolvido em escândalos sexuais, o autor é levado aos tribunais pelo Marquês de 

Queensberry, pai do jovem lorde Alfred Douglas, o seu amado Bosie, a sua perdição também. 

É Bosie quem incita Wilde a processar o Marquês que, em seguida, viraria o jogo de palavras 

de verdade, conforme enunciado do sujeito autor em De Profundis (WILDE, 2007, p. 109): 

[...]“Forçaste-me a pôr uma ação, porque sabias que teu pai nunca te atacaria [...] e que eu 

carregaria sobre os ombros tudo o que lá fosse posto. [...] Teu pai e eu, cada um de nós, por 

motivos diferentes, agimos exatamente como tu contavas que agíssemos”[...].   

Ao trazermos para este capítulo enunciados discursivos provenientes não somente de 

O retrato de Dorian Gray, mas também de outras produções literárias de Oscar Wilde, 

julgamos importante ressaltar a noção de autor que empreendemos aqui. Entendemo-lo não 

“como indivíduo falante que pronunciou ou escreveu um texto, mas o autor como princípio de 
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agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações” (FOUCAULT, 

2010a, p. 26).  E sobre seus ombros recaiu o peso da verdade de seus escritos pela imposição 

da força da verdade de uma ordem discursiva a qual Oscar Wilde ousou infringir.  

Os enunciados do discurso literário de Oscar Wilde que aqui foram apresentados 

constituem-se enquanto vontades de verdade que o autor reúne em todo o conjunto de sua 

obra. Se por um lado a função autor faz de Wilde a voz do legítimo discurso inglês, 

autorizado pela rainha, pela igreja, por todas as instituições, enfim, vigentes àquela época, em 

outra via o poeta apresenta o seu discurso de resistência, ao colocar a sociedade vitoriana sob 

o crivo da sátira e da crítica. Em seu discurso literário, Wilde resiste à segregação da palavra e 

expõe, assim, a sua vontade de verdade. Trata-se da efetividade do controle discursivo, da 

polícia discursiva, mobilizando efeitos de vigilância e disciplinamento no que tange à 

discussão e/ou dizibilidades mobilizadas e atreladas à obra. 

Ao produzir um discurso de legitimidade do dizer, Oscar Wilde “dá à inquietante 

linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real” 

(FOUCAULT, 2010a, p. 28). Mas esse autor parecia esquecer-se daquilo que ele próprio 

disse, um dia, e ratificou ao escrever que “quando uma pessoa fala a verdade, ela pode ter 

certeza de que mais cedo ou mais tarde será desmascarada” (SEMIRO, 2003, p. 110). A 

produção discursiva de Oscar Wilde seria, assim, a prova de seus crimes sexuais obrigando o 

autor de O retrato de Dorian Gray a ouvir, durante o seu julgamento, passagens deste 

romance se tornarem peças de acusação que o levariam à ruína financeira, moral e física.  

Oscar Wilde – um missiva compulsivo e cujas inúmeras cartas de amor dirigidas a 

Bosie foram roubadas e devassadas pelo advogado dos Queensberry – é condenado pelos 

tribunais da Inglaterra por crime inafiançável e, então, levado a cumprir a pena de dois anos 

por sodomia. Na prisão de Reading, o autor torna-se o prisioneiro C33 haja vista ter ignorado 

o fato de que, segundo Foucault (2010a, p. 35), 

 
                                      é sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade 

selvagem; mas não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às 

regras de uma polícia discursiva que devemos reativar em cada um de nossos 

discursos. 

 

A vontade de verdade trazida no discurso literário wildiano estava, assim, fadada ao 

silêncio, pois não se encontrava em consonância com aquela institucionalizada em sua 

sociedade. Por isso, em uma ou em outra hora, ela seria interditada assim como o próprio 

autor que fora obrigado a se esconder após deixar o cárcere. Como Sebastian Melmouth, 
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muda-se para a França onde segue sua vida hospedado em um hotel popular de Paris, 

caminhando anônimo e a esmo na capital de uma nação que não só o recebera, mas já o tinha 

aplaudido de pé. Embasada nos princípios foucaultianos, Mariane (1998, p.71 apud 

GRIGOLETTO, 2005, p. 90) afirma ser a instituição:  

 

o fruto de longos processos históricos durante os quais ocorre a 

sedimentação de determinados sentidos concomitantemente à legitimação de 

práticas ou condutas sociais. São práticas discursivas e não discursivas que 

se legitimaram e institucionalizaram, ao mesmo tempo, em que organizam 

direções de sentido e formas de agir no todo social.  
  

Assim, toda honra e glória dispensadas ao grande escritor e intelectual que foi Wilde 

também lhe foram tiradas pelas mesmas instituições que o levaram ao apogeu de sua fama 

pois o sujeito autor Oscar Wilde, em sua produção discursiva, desrespeitou o fato de que, de 

acordo com Foucault (2010a, p. 8),  

 
em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 

que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. 

 

 

No último ano do século XIX, a 30 de novembro de 1900, ao seu lado encontravam-se 

Robert Ross, que jamais o abandonara, e somente alguns outros poucos amigos. É este o dia 

em que uma meningite fulminante tira a vida do homem que recriou o Dandismo inglês, faz 

sucumbir à escuridão, em plena cidade luz, o pintor do inteligente e extremamente belo e 

monstro Dorian Gray, o retrato da Inglaterra vitoriana. Se é verdade o que afirma, com poesia, 

o sujeito autor, “estamos todos deitados na sarjeta, mas alguns de nós olham para as estrelas” 

(SEMIRO, 2003, p. 33), Oscar Wilde, agora, não mais as contempla, apenas. Ele saiu, 

finalmente, do escoadouro para ocupar o seu lugar entre os demais corpos celestes, 

definitivamente. 

 Seguindo a produção discursiva desse sujeito-autor, no tópico a seguir destinamo-nos 

a discutir, teoricamente, sobre a beleza e a monstruosidade com um viés de articulação ao 

nosso objeto de estudo. Esses temas perpassam os séculos e constituem o universo discursivo 

dos sujeitos em diferentes épocas.  . 
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3.3 Discursividades sobre a beleza e a monstruosidade: uma verdade em construção  

 

Provavelmente os ciclopes, que têm um olho só, se espantam com aqueles 

que têm dois, como nós nos assombramos com eles ou com as criaturas de 

três olhos...Consideramos feios os etíopes negros, mas, entre eles, o mais 

negro é considerado o mais belo.   

 

(JACQUES DE VITRY, 1596 apud ECO, 2007, p.10)   

 

 Inicialmente, quando buscamos discutir, à luz da discursividade e, principalmente da 

produção de subjetividade, os conceitos de beleza e de monstruosidade, precisamos considerar                                          

os efeitos que podem ser problematizados no tocante à historicidade de tais construções 

discursivas.  

Nessas condições, enfatizamos como, em um determinado momento histórico, o belo 

era considerado pela sua relação com os seres e as coisas que a natureza nos oferecia. O 

espetáculo da luz, do magnífico sol ou do fascinante luar, o sabor de um doce fruto que nos 

deleita a boca apenas com os nossos olhos, a exuberância das rosas, em suas mais belas cores 

e os odores de seus agradáveis perfumes que nos parecem invadir nossas narinas. Tudo o que 

nos agrada os sentidos continua belo.   

Entretanto, na época moderna, uma estreita relação entre a beleza e a ciência da arte, 

construída pelos historiadores e os estetas, esses sujeitos que têm sua elevada concepção sobre 

a arte legitimamente reconhecida, se estabelece sem que fiquem claros, porém, os limites das 

fronteiras entre esta e aquela, a tal ponto de os estetas considerarem também belos o 

repugnante, o perigoso, o assustador quando representados pela magia da arte.  

É assim que telas, esculturas e textos sinalizam o trajeto de sentido de positividade, 

daquilo que se constitui como belo, e de negatividade ao que, ao contrário, se apresenta como 

feio e/ou monstruoso. Tais materialidades que se encontravam naufragados nos porões da 

antiguidade servem-nos, hoje, de espaços que, por sua vez, oportunizam dizeres, atualização 

de saberes e mobilidade de práticas discursivas múltiplas, as quais balizam, por exemplo, os 

discursos contemporâneos acerca do belo e do monstruoso.  

Desse modo, como o foram em todas as épocas, e nos inspiram na produção de novos 

dizeres, tais elementos sustentam aquilo que produzimos, no tempo de agora, sobre a 

produção de subjetividade do sujeito, trazendo à tona o que se concebe como o conceito de 

terrífico ou, na oposição, do maravilhoso. Citando O Crepúsculo dos Ídolos, publicado por 

Nietzsche, em 1889, Eco (2007, p. 57) relata que, de acordo com o filósofo 
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no belo, o ser humano se coloca como medida da perfeição,” (...) “adora nele 

a si mesmo. (...) No fundo, o homem se espelha nas coisas, considera belo 

tudo o que lhe devolve a sua imagem. (...) O feio é entendido como sinal e 

sintoma da degenerescência (...) Cada indício de esgotamento, de peso de 

sensibilidade (...) tudo provoca a mesma reação: o juízo de valor “feio” (...)   

 

É possível observar como o pensamento nietzschiniano concebe inerentemente 

humano adorar-se a si mesmo e, por conseguinte, encontrar, na diferença dos corpos e de seus 

costumes, a degradação. Isso nos leva, quando da pretensão de se traçar a historicidade do 

tema, a enveredar pelos ideais do belo e os inevitáveis “juízo de valor ‘feio’” nessa incessante 

mutabilidade de conceitos, que emergem como vontades de verdade distintas de acordo com 

cada novo contexto histórico e social. Nesse ínterim, ao adentrarmos a discussão sobre as 

várias nuances da beleza, seguiremos as pegadas dos pensadores greco-romanos que 

estiveram envolvidos nas batalhas discursivas acerca do feio, do monstruoso, construindo 

entre os sujeitos sociais horror e dor, fascínio e deleite.  

Os quadros e textos preservados nos escombros das sociedades desaparecidas nas 

poeiras de seus dias, dizimadas pelos combates entre as vontades de verdades de seus sujeitos, 

são verdadeiras aquarelas discursivas que nos trazem, em verbo e imagem, as verdades 

harmoniosas, e as horripilantes também, da idade de seres mitológicos como o Centauro, 

metade homem e metade cavalo, o Ciclope, um gigante de um olho só, bem no meio da testa, 

as Sereias, que nem de longe lembravam as belíssimas mulheres com cauda de peixe que a 

nossa atual tradição nos apresenta, mas, ao contrário, tinha a forma de terríveis aves de rapina 

(ECO, 2007, p. 34). Não nos esqueçamos da fascinante e, do mesmo modo, perigosa Medusa, 

uma mulher monstro cujos cabelos são serpentes vorazes e cujo rosto, apesar de belo, ostenta 

um horrível fascínio capaz de petrificar o homem que seus olhos mirar.  

        Fora do âmbito da mitologia, entre os sujeitos de épocas passadas, o corcunda, um 

indivíduo quase homem e quase animal, assim se subjetiva por ser disforme. Esse monstro 

físico é a imagem do grotesco e do horrendo nessas sociedades, contudo, de acordo com Gil 

(2000, p.176), o corcunda “causa repulsa e ao mesmo tempo atrai, porque a sua 

monstruosidade revela a humanidade do homem. O monstro atrai porque se situa numa 

fronteira indecisa entre a humanidade e a não humanidade”. 

Considerando o trajeto de uma leitura que agora empreendemos, buscamos atentar 

para os efeitos que marcam os discursos do presente no que tange, sobretudo, às práticas, 

relações e dizeres ligados à afirmação de si e à subjetividade. É essa uma das dimensões que 

norteiam, por exemplo, nosso olhar de pesquisa para a obra wildiana.   
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Nesse ínterim, verbetes como sublime, aquilo que é grandioso e inigualável, como um 

infinito amor, e o vocábulo soberbo, enquanto uma grandiosa ação de um grande homem ou 

mulher produzem efeitos de sentido que causam o sentimento de algo bom e/ou maravilhoso 

aos olhos e aos corações dos atores sociais de todos os tempos criando-lhes, assim, o desejo 

de se manter em uma estreita aliança entre o belo e o bem.  

Segundo Eco (2007), esse ideal grego de beleza, que pelos idos do século IV a.C. 

adquire um significado político implicando o dever da cidadania, é conhecido como 

Kallokagathía, (vocábulo que une o belo Kallos ao  bom Agathos). Este último termo, embora 

desassociado de conotações físicas ou estéticas, descrevia a ética e a bravura de um sujeito 

tornando-os, ambos os conceitos, indissociáveis na cultura da Grécia dos pensadores antigos  

Chegando ao mundo anglo-saxônico, o ser kallos e, ao mesmo tempo, agathos ganha um 

efeito de sentido aristocrático para a construção da subjetividade de um sujeito gentleman. 

Seguindo os preceitos da Kallokagathía, as sociedades que se guiaram por essa 

vontade de verdade grega julgaram belas todas as coisas que lhes faziam felizes 

independentemente de seu pertencimento ou não. Eco (2004, p.10) explica que 

 
[...] naturalmente não se considera o comportamento de quem, diante de uma 

coisa bela como o quadro de um grande pintor, deseja possuí-lo por orgulho 

de ser o possuidor, para poder contemplá-lo todo dia ou porque tem grande 

valor econômico. Estas formas de paixão, ciúme, desejo de possuir, nada têm 

a ver com o sentimento do belo. 

 

 

Nessas condições, portar-se de maneira outra torna nula, pois, a sensação do belo 

despertando o seu oposto: o feio, o horrendo, o monstruoso. A respeito de todos os dizeres 

que até aqui trouxemos, à luz da Kallokagathía, sobre tudo o que se discursiviza como 

conceito de beleza e de feiura, ambos ligados ao comportamento do sujeito no que tange às 

práticas do belo e do bem moral, apresentamos um enunciado do discurso literário O retrato 

de Dorian Gray. Nesse enunciado podemos evidenciar a feiura do caráter, da conduta ou da 

alma do sujeito-personagem lorde Henry Wotton: 
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Ao vislumbrar a obra de arte de um pintor amigo seu, lorde Henry Wotton enche-se de 

vaidade pela perspectiva de ter, em seu poder, tão primoroso objeto artístico capaz de suscitar 

admiração e/ou inveja àqueles que, certamente, o irão contemplar ao adentrarem em sua casa, 

sem que jamais possam tê-lo, para si, a posse do retrato de Dorian Gray, pintado por Basil 

Hallward. 

Ainda no percurso das ideias de Eco (2004, p. 33) temos a retomada aos postulados de 

Aristóteles que defende, por sua vez, a arte da imitação como uma instintiva tendência do 

homem causando-lhe prazer desde a sua infância. Neste gesto de leitura, podemos abordar O 

retrato de Dorian Gray como criação que saíra à imagem e semelhança da beleza do sujeito 

modelo causando o deleite de todos os envolvidos nessa cena discursiva.  

Além disso, é importante observar que nessa relação de imagem e semelhança perdura 

o critério da valoração, isto é, a marcação incisiva de um valor, não apenas moral ou 

simbólico, mas, sobretudo, de revestimento material e monetário daquilo que se apresenta 

como belo e, portanto, garante ao possuidor dessa tela uma posição social de destaque dentre 

os demais sujeitos vitorianos pois, como exclamara o lorde, “[...] A quem não agradaria?” ter 

em seu poder O retrato de Dorian Gray? De acordo com Mr. Henry, Esta tela “[...]É uma das 

maiores obras da arte moderna”. Por isso, ele insiste: [...] Dar-lhe-ei por ela o que você 

quiser. Faço questão de possuí-la [...]”.  Nesse enunciado observamos que a beleza se 

constitui, portanto, como o compasso pendular de uma lógica de troca ligada ao princípio da 
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oferta e do poder de compra, já que “quem é belo é caro, quem não é belo não é caro” (ECO, 

2004, p. 37).  

Nesse sentido, ao oferecer a Basil Hallward a mais alta soma pelo quadro que esse 

pintor acabara de concluir, Lorde Henry Wotton mostra-se tomado por paixões humanas 

como a ambição, o orgulho e a vaidade. Sob esses vis sentimentos desrespeita o seu próximo, 

o verdadeiro dono do retrato, tentando tomar de Dorian Gray a posse do seu presente mais 

precioso.  

A obra de Eco (2004) retoma que, em determinada época da cultura grega, 

experienciar a beleza em si é enxergar com os olhos da alma e, assim, sentir por esse objeto, 

ser, ou pessoa um sentimento de contemplação. Uma espécie de amor platônico que se porta 

para além dos limites das paixões materiais efêmeras e falsas e, por essa razão, o sujeito 

mantém-se à distância sem a pretensão de tê-lo, de possuí-lo, de vivê-lo.  

Considerado o mais puro, o amor platônico é também sinônimo do amor socrático, 

cujo sentimento encontra-se focado na bondade do caráter e na sublime inteligência de um 

jovem rapaz desprezando-se, dessa forma, o aspecto físico desses sujeitos que são iniciados 

por um homem experiente “tanto à sabedoria quanto à vida adulta, e ao qual ele” – o jovem 

discípulo – “oferece, em troca, os próprios favores” (ECO, 2007, p. 26). É pela graça e virtude 

do moço que se apaixonam os homens maduros. Notemos que a palavra graça produz um 

efeito de sentido que nos remete à juventude e esta, por sua vez, à beleza. 

A sensibilidade de Sócrates suscita, na Grécia antiga, o elogio e consequente aceitação 

à pederastia atribuindo à essa prática de um homem mais velho que se deita com rapazes e a 

eles lhes oferece sua sabedoria, o conceito de bom e, portanto, de uma atitude e de um sujeito 

belo, pela sua alma. Entretanto, o saber em torno da beleza ainda não conseguiu, totalmente, 

entender a vontade de verdade dos antigos posto que os estetas também não definiram se os 

gregos concebiam belo tudo o que é agradável e que por isso “atrai o olhar, tudo aquilo que, 

em virtude de sua forma, satisfaz os sentidos, ou uma beleza espiritual, uma qualidade da 

alma que pode, às vezes, não coincidir com a extraordinária beleza do corpo” (ECO, 2007, p. 

24).  

O que vemos nas páginas do discurso literário O retrato de Dorian Gray é que o 

aristocrata realiza os seus desejos mais impuros tornando-se amigo e ficando cada vez mais 

próximo desse sujeito-personagem protagonista, influenciando na construção da subjetividade 

de Dorian Gray. O desejo de Lorde Henry é, portanto, ver realizar-se na sociedade vitoriana - 

onde impera uma vontade de saber voltada para ordem da boa conduta - as suas próprias 

vontades de verdade, de um sujeito que se constitui por uma FD herética. O discurso de Lorde 
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Henry desfiava ao jovem e cândido rapaz uma vontade de verdade que lhe parecia cheia de 

graças e virtudes oferecendo-lhe a oportunidade de viver as glórias de sua beleza e juventude.  

Na obra wildiana, com o sujeito-personagem Dorian Gray, vemos uma retomada que 

incide, à luz da discursividade, ao homem vitruvianO. Este enunciado imagético - pintado em 

1521 e hoje exposto e admirado na Biblioteca Nazionale Braidense de Milão - é uma 

interpretação de Leonardo da Vince, artista renascentista italiano que também era matemático, 

sobre o conceito de beleza exterior desenvolvido pelo arquiteto romano Marcus Vitruvius 

Pollio (75-25 a. C. do livro De architectura ). Eco (2004, p.75) cita: “a simetria é a harmonia 

apropriada que emerge dos membros da própria obra e a correspondência métrica que resulta 

das partes separadas em relação ao aspecto da figura por inteiro”. O desenho icônico feito 

por Leonardo da Vinci representa, assim, o ideal clássico do equilíbrio, da beleza, da harmonia e da 

perfeição das proporções do corpo humano. 

Dorian Gray era a mais completa representação desse corpo belo, pois é possível 

considerar que na sua constituição estética tudo em si se apresenta matematicamente medido e 

dividido com extrema precisão. Suas proporções perfeitas, retratadas por Basil Hallward, 

encontram-se, de acordo com a filosofia de Pitágoras7, para quem tudo é número. Integradas 

às figuras geométricas, sua imagem demonstra, no bojo da obra, o total equilíbrio da figura 

humana com o universo.  Para Basil, Dorian Gray representa a combinação perfeita de uma 

beleza exterior que, por suas formas irretocáveis, fascina os olhos como se fora, também, o 

exemplo personificado de uma bela alma, límpida, pura, que agrada os corações dos sujeitos 

vitorianos.  

É assim que, no discurso literário O retrato de Dorian Gray é apresentado a seu 

modelo esse outro lado da discursividade grega acerca da beleza. Aliado ao que lhe dizia o 

quadro de Basil, que por impressionável semelhança lhe funcionava como um espelho seu, o 

dizer de Lorde Henry Wotton era, para esse sujeito-personagem, qual o canto melodioso e 

harmônico das sereias. Tais monstros medievais encantavam os homens fazendo-lhes segui-

las até as profundezas do mal, por onde lá se perdiam para sempre. O efeito de sentido que 

tudo isso produzia podemos interpretar como um voluptuoso sentimento de saber-poder-

prazer que começava a se atravessar na constituição da subjetividade ainda sem máculas de 

Dorian Gray, tal qual aquela que Basil Hallward havia pintado em seu retrato.  

                                                           
7 Para o filósofo grego Pitágoras, é na Matemática, em cujos números se formam dez pares de contrário onde se 

encontram e se alinham o princípio de tudo. Assim, de acordo com os pitagóricos, “são dez os princípios das 

coisas dispostos em séries (de pares de contrário). Cf. Navegando na Filosofia (ARISTÓTELES - 

METAFÍSICA, I, 5, 986). Disponível <http://www.filorbis.pt/filosofia/pitagorismos.htm>. 
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Quanto a este, sobre o pintor concluímos ser o amor, objeto de contemplação, quem o 

governa, pois o sujeito-personagem Basil Hallward contempla a beleza física de Dorian Gray, 

mas mantém-se amando-o à distância sem aproximar-se do seu objeto de amor perfeito, 

imaculado e detentor de todas as mais grandiosas qualidades, evitando-lhe seu toque, 

abstraindo, assim, dessa relação de amizade, toda e qualquer prática de ação sexual. O amor 

erótico é, pois, por força de um regime de saber-poder que deslegitima e condena a união 

carnal entre os iguais, ressignificado quando, por Mr. Hallward, é atribuído ao belo jovem o 

lugar único de inspiração artística.     

Vejamos no enunciado discursivo a seguir a influência do amor puro ou a beleza como 

ideia (ECO, 2007, p. 28), se manifestar nos dizeres do sujeito-personagem Basil Hallward.  

 

Enunciado discursivo 2 

                                                                                                                     (WILDE, 2012, p. 12-21) 

  

 

 

- Esta é a sua melhor obra, Basílio; a melhor coisa que você jamais produziu – disse 

Lorde Henry, languidamente. – Deve enviá-la, no próximo ano, à Exposição Grosvenor. 

(...) Grosvenor é realmente o único lugar. 

- Não creio que enviarei isto a nenhum lugar – respondeu o artista (...).  

- Não o enviará a nenhum lugar? E por que, meu caro amigo? Tem alguma razão? (...) 

- Já sei que você vai rir de mim – replicou o pintor – mas o fato é que não posso expô-lo. 

Pus demasiado de mim mesmo nele. 

Lorde Henry estirou-se, rindo, no sofá. (...) 

- Demasiado de você mesmo nele! Palavra, Basílio, não o julgava tão vaidoso; não 

encontro, francamente, nenhum traço de semelhança entre você, com sua fisionomia 

carrancuda e enérgica, o seu cabelo preto como carvão, e esse jovem Adônis, que parece 

feito de marfim e de pétalas de rosa. Porque ele, meu caro Basílio, é o próprio narciso, e 

você... bom, naturalmente você tem uma expressão inteligente e tudo mais. Mas a 

beleza, a verdadeira beleza acaba onde começa a expressão intelectual. A 

intelectualidade é em si mesma um exagero e destrói a harmonia de qualquer rosto. 

Repare nos homens que triunfaram nas profissões intelectuais. Como são, de fato, 

hediondos! (...) 

Depois de uma pausa, Lorde Henry consultou o relógio. 

- Tenho de ir-me, Basílio – murmurou; antes, porém, insisto em que responda à pergunta 

que há pouco lhe fiz. (...) 

- Fale-me mais do Sr. Dorian Gray. Tem-no visto com frequência? 

- Diariamente. Não poderia ser feliz se não o visse diariamente. É-me absolutamente 

necessário. (...) Harry, se você soubesse o que é Dorian Gray para mim! 

- Basílio, isto é extraordinário! Preciso conhecer Dorian Gray. 

- Harry – disse -, Dorian Gray é um simples motivo de arte para mim. Você poderia não 

ver nada nele. Eu vejo tudo.       



81 

 

 

O enunciado exposto acima8 traz o ideal do belo masculino na perspectiva do homem. 

Assim, ao descrever a beleza angelical de Dorian Gray, lorde Henry registra a sua posição de 

sujeito homossexual denunciando, dessa forma, uma prática social camuflada entre os 

vitorianos. A estratégia do lorde para livrar-se dos castigos que um discurso desertor da ordem 

poderia lhe trazer é fazer deslizar os sentidos de seu dizer acerca de Dorian Gray, a quem ele 

atribui ser um modelo de perfeição e pureza, porém símbolo da beleza dos mitos gregos..  

Isso nos leva a considerar a beleza física e a feiura moral, esta última se constitui 

como um régio pecado nessa sociedade, como o norte para a construção do discurso literário 

que aqui tomamos como corpus. Nesse ínterim, diante das condições em que foi produzida, 

essa verdadeira poesia em prosa que nos remete ao helenismo - “[...] não encontro, 

francamente, nenhum traço de semelhança entre você, [...] e esse jovem Adônis, que parece 

feito de marfim e pétalas de rosa [...]” – se constitui enquanto um dizer repleto de 

subterfúgios procurando produzir efeitos de sentidos que escondam aquilo que pode ser 

constitutivo da verdadeira face de uma considerável parcela dos sujeitos  homens e mulheres 

da era vitoriana.  

Contudo, em O retrato de Dorian Gray, o sujeito-personagem Basil Hallward, mostra-

se como um anti-herege convicto, uma vez que constrói a sua subjetividade a partir dos 

dizeres da FD puritana. Ama a Dorian Gray pelo extraordinário Kallos do jovem rapaz, porém 

muito mais com os olhos da sua brilhante mente de intelectual que era. O fato de não querer 

expor a sua melhor obra em Grosvenor, como o aconselhara Lorde Henry, por reconhecer na 

sua arte muito de seu próprio eu, mostra que o pintor, em seu processo de criação, atuou sob a 

égide da Kalokagathía mas também se empenhou na busca de uma outra “beleza ideal”. O 

efeito de sentido, então, é o daquele ideal de belo que opera “uma síntese de corpos vivos, na 

qual se exprime a Beleza Psicofísica que harmoniza a alma e o corpo, ou seja, a beleza das 

formas e a bondade da alma” (ECO, 2004 p. 45).  

Era o todo de Dorian Gray que Basil Hallward contemplava e eternizava, naquele 

momento, em seu retrato. O pintor procurara, ao máximo, reproduzir a brancura da pele de 

seu modelo, qual a que idealizaram os artistas gregos da antiguidade clássica que deram forma 

a Apolo em suas esculturas em mármore, no momento mesmo em que idealizava e retratava a 

subjetividade imaculada desse jovem sujeito-personagem. Como o deus grego da beleza, da 

                                                           
8 O vocábulo Basílio, na primeira linha do enunciado discursivo 2, pode causar um efeito de sentido de que 

estamos apresentando um novo personagem do discurso literário corpus. Assim, para efeito de esclarecimento, 

informamos que, ao longo da obra, os principais personagens que circundam Dorian Gray, interferindo na 

construção de sua subjetividade, são invocados por seus nomes ou apelidos sendo, pois, o sujeito pintor é o 

sujeito aristocrata hediondo representados como Basil e Harry, respectivamente. 
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juventude, da harmonia e da perfeição, Dorian Gray era, ainda, para o sujeito pintor o astro 

sol cuja luz lhe servia de inspiração artística.  

O sujeito-personagem protagonista do discurso literário O retrato de Dorian Gray 

encontra-se nessa mesma ordem discursiva onde também estão o deus grego Apolo e, da 

mesma forma, o deus Adônis, belo e branco como marfim, conforme lembrou Lorde Henry 

Wotton no enunciado discursivo II.  

Representante do contrário de tudo isso, Basil Hallward era um homem de grande 

intelecto, porém de aspecto rude e tinha uma “[...]fisionomia carrancuda e enérgica, o seu 

cabelo preto como carvão [...]” conforme vimos no enunciado discursivo exposto acima. Este 

sujeito-personagem apresenta-se, pois, como o total oposto das proporções do ideal de beleza 

grega institucionalizado pelos artistas e matemáticos daquela sociedade e legitimados pelos 

sujeitos ingleses do século XIX. Por isso o pintor era considerado feio pelo sujeito-

personagem lorde Henry Wotton, para quem a intelectualidade em exagero destruía a 

harmonia de qualquer rosto. Mr. Wotton, em sua prática de subjetivação enquanto um sujeito 

dândi, nem de longe admirava os ideais da Kallokagathia.  

Basil, por sua vez, não concebia a ideia de que Dorian Gray pudesse se subjetivar 

como um desses indivíduos feios e/ou como os monstros morais que começavam a se 

levantar, de acordo com a vontade de verdade do século XIX, nas sociedades ocidentais. Esse 

sujeito belo apolíneo era, como O Dorífero9 de Policleto, o cânone da beleza física dos 

vitorianos.  

Assim, nada em Dorian Gray lembrava aos sujeitos dessa sociedade nenhuma 

manifestação natural de contranatureza: uma forma disforme como a de corpos de indivíduos 

de um olho só, tal qual os ciclopes, ou aqueles que eram nascidos sem braços nem pernas, 

semelhante a uma cobra. Esses são os ditos transgressores dos limites naturais e, pelo misto 

de formas, eram considerados monstros até os séculos XVII e XVIII. Segundo Foucault 

(2010b, p. 69), “o indivíduo monstruoso do ponto de vista das regras das espécies naturais e 

do ponto de vista das distinções das espécies naturais era, se não sistemática, pelo menos 

virtualmente sempre referido a uma criminalidade possível”.  

Longe de qualquer desses indícios de crime e/ou de monstruosidade, para Basil 

Hallward, o seu modelo era, ao contrário, o retrato do misto da Kalokagathía socrática com as 

belas formas geométricas da escultura de Policleto, da precisão harmônica da matemática bela 

                                                           
9 Segundo Eco (2004), Policleto é considerado o único homem que conseguiu representar em uma obra de arte a 

própria arte. O Dorífero de Policleto é, pois, o cânone de beleza grega que se espalhou por entre as sociedades do 

ocidente. Nesta escultura, a beleza residia na harmoniosa proporção das partes: um dedo em relação ao outro, 

este em relação à mão, esta em relação ao pulso. Todas as partes, enfim, em relação a todas as outras. 
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de Pitágoras. Era assim que se constituía para o pintor o sujeito discursivo Dorian Gray. Asua 

inocência para com as maldades do mundo, que ainda não o tinha atingido e a sua pele branca 

como um marfim recobrindo as perfeitas proporções de sua musculosidade eram os elementos 

admirados por todos os sujeitos ingleses que ajudavam a construir, na obra wildiana, a 

subjetividade do belo e bom Apolo vitoriano. Seguir essa vontade de verdade, expoente da 

Formação discursiva purista, continuar, belo e puro, era a paga de Dorian Gray para com a 

amizade de Basil Hallward.  

Nesta prática social do belo que que se concebia como tudo o que é divino, fascinante, 

maravilhoso e harmônico, em sua intrínseca relação com o seu contrário, o desajeitado, o 

insosso, o espectral e o demoníaco, Eco (2007) relata que os estudiosos do tema instituíram 

três formas de se classificar a feiura. Assim, temos que o primeiro conceito do feio em si 

constitui-se como tudo aquilo que causa nojo e/ou horror aos sujeitos de determinadas 

sociedade, como um corpo fétido em decomposição. Isto explica o fato de que a os diversos 

movimentos descritos como expressão de desprezo e de nojo mostram-se idênticos em grande 

parte das sociedades do mundo (ECO, 2007, p.19). Temos, pois, atos involuntário de aversão 

o que nos provoca, a todos, o feio, entretanto, bem ao contrário disso, longe da repugnância 

do aflitivo, um sentimento prazenteiro e magicamente admirável é o que causa o belo entre os 

sujeitos.   

Há, também, o feio formal que se concretiza no sujeito disforme, aquele a quem lhe 

“falta um membro, que tem apenas um olho (ou até três, pois é possível apresentar um defeito 

de integridade também por excesso)” (ECO, 2007 p. 16). Estamos nos referindo, aqui, aquele 

sujeito torpe legitimado monstruoso pelo saber médico-jurídico do período setecentista e 

oitocentista relatado por Foucault (2010b). Essa desarmonia entre as partes de um todo – em 

oposição ao sinônimo do belo – se constitui como tudo o que nos perturba os sentidos. Com 

efeito, retomemos o exemplo do corcunda por quem até o século XVIII os sujeitos das 

sociedades desses dias nutriam controversos sentimentos de repugnância, medo e admiração.  

Ambas as formas cânones de feiura aqui citadas podem, contudo, apresentar o 

horrendo como algo apreciável, admirável e belo quando visto sob o olhar contemplativo de 

um sujeito que se põe frente à representação artística da feiura.  De acordo com Aristóteles, 

citado por Eco (2007), há “a possibilidade de realizar o belo imitando com mestria aquilo que 

é repelente e Plutarco (...) diz que na representação artística, o feio imitado permanece feio, 

mas recebe como que uma reverberação de beleza da mestria do artista” (ECO, 2007, p. 20).  

É este terceiro conceito, manifestado nas artes, o que vai nos possibilitar o 

entendimento dos primeiros tipos de feiura em uma e outra cultura, uma vez que, a beleza e a 
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fealdade se expressam com características peculiares para cada povo em suas sociedades. É 

preciso, contudo, esclarecermos que os filósofos e artistas sempre perseguiram, desde as mais 

remotas eras, um modelo estável para esses conceitos. 

Segundo (ECO, 2007), para os gregos, em um dado momento, sintetizar a feiura como 

o oposto da Kallokagathia, deixa de se constituir como uma vontade de verdade. Isso nos 

prova que o conceito de beleza e de feiura mudam de sentido ou exigem outras proporções até 

mesmo no curso da história dos sujeitos de uma mesma sociedade.                              

Sendo o feio artístico a representação da feiura formal e da fealdade em si, no que se 

refere a este último, seria terrificante, monstruoso, pesado demais, para um sujeito de uma 

sociedade arcaica, a exibição, em tela ou escultura, do flagelo de Cristo (ECO, 2004), cujo 

sangue escapa-Lhe das veias escorrendo-se por Suas chagas abertas. A mesma imagem, 

porém, que esses olhos físicos enxergariam naquele corpo a repugnante feiura, os olhos da 

alma de um cristão lhe sugeririam, apesar do abalo emocional, o impressionante sentimento 

de leveza e conforto ao espírito.  

Seguindo a trilha do pensamento de Eco (2004), essa conturbada dialética entre a 

aparência das coisas e o sentimento por ela despertado – beleza ou feiura, deleite ou nojo – é o 

que faz Heráclito afirmar que, no tocante às imagens que nos chegam à alma ou à íris “a 

beleza harmônica do mundo se evidencia como casual desordem” (ECO, 2004, p. 56), que 

pode ser apreciada tanto quanto causar repúdio a depender do sujeito a quem se lhe apresente. 

Esse fato nos comprova que, pelos milênios da vida humana, a ideia sobre a beleza nunca se 

mostrou intacta, imutável, tampouco preconcebida una por entre os povos do mundo. Ao 

contrário, o belo representa-se nas particularidades de cada cultura em uma dada época.  

O autor de A História da Feiúra conta que “há o diabo como Al-Saitan na cultura 

islâmica, descrito com atributos animalescos, assim como existem vários demônios 

tentadores, os gul, que assumem o aspecto de mulheres belíssimas” (ECO, 2007, p. 90). Esses 

discursos atravessaram as eras e as fronteiras das sociedades e entraram de viés na construção 

da subjetividade de Mr. Wotton, um sujeito elegante e garboso que, semelhante ao gul, é o 

responsável por despertar em Dorian Gray a vontade de verdade que constitui a FD dos 

hereges.  

Lorde Henry era, antes, o maior de todos os lordes ingleses. E o lorde é desses sujeitos 

considerados frívolos porque amam os prazeres imorais e faz galhofas, para quem quiser ou 

não ouvi-las. E ser um folgazão é considerado uma espécie de pecado capital pela soberana 

dos bretanhos, que não toleravam o desrespeito ao protocolo do discurso oficial real. Em tudo 

se diferenciavam os lordes de Wilde, sendo-lhe a estética uma parte constituinte, e/ou, uma 
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extensão do seu comportamento dândi. Essa prática de subjetivação era um ato de clara 

resistência às leis do Príncipe Regente que logo se tornou George IV. Essa ordem do discurso 

do rei atravessou o tempo e, não diferentemente, permaneceu-se instalada na memória 

discursiva da sociedade que o sucedeu, a era vitoriana.  

E o dandismo se espalhou pelo mundo. Ganhou notoriedade nos demais países 

europeus, e em suas colônias, a partir da França com os teóricos Charles Baudelaire e Jules-

Amédée Barbey d’Aureville. Resistiu até mesmo a truculência ditadora de Mobutu Sese Seko, 

chefe do poder da República do Congo em 1965, que proibiu toda e qualquer associação à 

cultura belga instituindo aos sujeitos congoleses o retorno imediato às raízes africanas.  

Assim, obrigavam-se os sapeurs a abolir o ideal de beleza branca que lhes fora 

apresentado por seus colonizadores. Esses sujeitos excêntricos, os dândis do Congo, 

deveriam, então, abraçar de volta uma vontade de verdade da beldade negra que já havia se 

apagado da memória discursiva desse povo afro-belga. Desse modo, fora impossível para 

Sese Seko fazer-se cumprir a sua lei. É que o poder é uma teia, cheia de nós, de furos e de 

pontos quase incontáveis, não lhe há um centro implacável, mas vários que se encontram em 

cada sujeito de uma dada sociedade (FOUCAULT, 2012).  

Tudo isso nos comprova que os conceitos de bom e do mau se transformam por entre 

as sociedades, ressignifica-se, também, para um mesmo povo a depender de seu tempo o que 

nos permite constatar, portanto, a incessante mutabilidade dos ideais do belo no que se refere 

aos seres humanos, à natureza, aos santos e até mesmo a Deus haja vista que, de acordo com 

Xenófones de Colofão (apud ECO 2007, p. 10): 

 
se mãos tivessem os bois,  os cavalos e os leões e pudessem, como os 

homens, desenhar e criar obras com estas mãos, semelhantes ao cavalo, os 

cavalos desenhariam as formas dos deuses, e os bois semelhantes ao boi, e 

lhes fariam corpos tais quais eles os têm. 

  

  Nesse ínterim, compreendemos que a beleza é algo plural e, a julgar pelos 

depoimentos dos filósofos, a feiura parece ser uma invenção adversária, uma não aceitação a 

tudo aquilo que não vemos quando nos colocamos frente ao espelho. Entendemos, assim, que 

o belo e o monstro dependem do olhar de quem se lança a contemplá-los, o que nos leva a 

concluir que a beleza da proporção, tão almejada pelos gregos que se dedicaram aos 

princípios geométricos da matemática, foi se reinventado ao longo dos séculos, fazendo surgir 

diversos ideais de proporções a tal ponto que, “a justa relação entre o comprimento dos dedos 

e a mão, e entre elas e o resto do corpo” (ECO, 2004 p. 94), do homem vitruviano será aquela 
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que uma dada sociedade, em um determinado tempo seu, vier a instituir como uma vontade de 

verdade aos sujeitos que dela fazem parte.  

Assim, pensar o belo como bom e o feio como algo horripilante pode ser uma terrível 

catástrofe qual a que acontecera a Narciso. A beleza angelical que este personagem 

mitológico contemplou não o levou ao paraíso, mas, ao contrário, mirando-se no rio, ele 

afundou na escuridão terrível das águas. Sobre os indivíduos monstruosos que expandem os 

discursos médico-jurídico nas sociedades de outrora retomaremos a discussão no tópico 3 do 

capítulo 4. Neste momento, estaremos dissertando sobre a ressignificação do belo e do 

monstruoso na pós-modernidade. 

Por hora, a beleza ou monstruosidade que constituem os sujeitos, produzem modos de 

subjetivação pelas incessantes dizibilidades do bem tanto quanto pelos dizeres do mal, dos 

anjos ou do demônio. Estes lhes moldam, lhes convertem, incutem-lhes um cuidado e uma 

renúncia de si visando, com seus efeitos discursivos, controla-lhes a subjetividade por meio 

da sujeição (FERNANDES, 2012). Verdade, subjetividade, modos de subjetivação que 

acontecem pelo viés do discurso: é esse o tema sobre o qual discorremos no tópico a seguir. 

 

3.4 Produção de subjetividade: movências de sentido e efeitos de verdade                     

                                                                                 
Anjo bom, anjo mau / Anjos existem 

 E são meus inimigos 

E são amigos meus (...)  

Existem pessoas turvas, pessoas que gostam (...) 

E eu tô de azul e amarelo   

 Amarelo, azul e amarelo 

Senhores deuses, me protejam. 

                                                                                        
                                                                                    (CAZUZA, LOBÃO, CARTOLA, 1989) 

 

 

De acordo com o que entendemos até aqui, à luz da AD, o seu objeto de estudo jamais 

se completa, mostra-se, sempre, inacabado, transformando-se, a todo tempo, pelas 

inesgotáveis vozes e letras dos atores sociais que intercambiam os seus dizeres 

cotidianamente. Não obstante, igualmente ao discurso, assim também o é o sujeito cuja 

subjetividade se constitui pelas produções discursivas dos demais sujeitos que o cercam, que o 

envolvem, que o capturam nessa dispersão social dos discursos.  

 A subjetividade é, pois, produzida pelo exterior, pelo que vem do “tu” em direção ao 

“eu”. Esse tu que é o outro, os outros, a grande coletividade. Assim, os amigos e os inimigos 
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de meus “eus”, de quem nos fala o poeta em epígrafe, “os anjos bons” e “os anjos maus” 

citados pelo artista, consideramo-os, de acordo com o que aponta Foucault (2013), os 

responsáveis pela divisão mesma do sujeito em seu próprio interior, por determinar ao sujeito 

a maneira adequada de seu agir e do seu dizer, o que falar, o que ser, em um determinado 

contexto social.  

Entender como ocorre a produção da subjetividade implica, pois, um olhar atento 

sobre as várias posições que um sujeito assume visando, esse olhar, a perceber suas 

movências e mutabilidades, as constantes transformações por que passa em seu processo de 

constituição a partir dos discursos do seu outro sobre si. É essa exterioridade que, arrancada 

do interior, do mais profundo de um “eu”, faz surgir a verdade original do sujeito. Esta 

verdade é, nas palavras de Foucault (2002, p. 510), “bastante rica e bem próxima (...) a mais 

próxima do nascimento da subjetividade e a mais difundida entre as coisas; uma verdade que 

é a retirada profunda da individualidade do homem”, fazendo, dessa forma, com que ocorra a 

sua morte, a morte do indivíduo, que se constitui no plano de uma identidade psicológica, e 

nasça, então, o sujeito social a partir dos incessantes discursos que constituem as tramas da 

história.  

Assim, conforme vimos, essa vontade de verdade se constrói impositivamente 

sofrendo modificações, passando por transformações que são determinadas pelos dizeres 

incessantes dos vários outros que são responsáveis por uma divisão mesma do sujeito em seu 

próprio interior e em relação a eles, “em relação a outros sujeitos” (REVEL, 2005, p. 82).  

Esses outros, interferem diretamente no processo de subjetivação a partir dessas 

“práticas divisoras” que se incidem sobre os sujeitos. São essas práticas que os objetivam ao 

colocá-los em relações muito complexas de poder no momento mesmo em que se encontram 

enredados em relação de produção onde são definidas suas significações, legitimadas suas 

posições-sujeito enquanto loucos ou sãos, doentes ou sadios, criminosos ou meninos bons 

(FOUCAULT, 2013). São essas algumas das formas de subjetivação do sujeito com que 

Michel Foucault se preocupou em abordar em suas pesquisas. 

Esta segregação legitimada captura o indivíduo humano a partir da análise de seus 

discursos que vão apontar, às instituições, as posições-sujeitos que cada um assume nos 

exercícios incessantes de poder que os enreda, uma vez que este “está em toda parte, não 

porque englobe tudo e sim porque provém de todos os lugares” (FOUCAULT, 1988, p. 89), 

fazendo com que ele mesmo, o sujeito, seja uma ponta nesta teia e, portanto, um também 

responsável pela produção de sua subjetividade a partir de seu dizer, oral e imagético, uma 

vez que a linguística e a semiótica oferecem instrumentos que estão intrinsecamente ligados 
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ao estudo das significações dos enunciados que, discursivamente produzidos a partir de 

lugares que se opõem, apontam para práticas de poder também distintos que se encontram, da 

mesma forma,  em oposição. 

No entanto, essas sugestões impositivas não as acatamos, de todo, passivamente, visto 

que elas desembocam em combates constantes contra um governo da individualização que 

vem questionar o estatuto da individualidade. São batalhas nas quais podemos ver o indivíduo 

sendo chamado ao governo de si e do outro uma vez que se encontra em meio a lutas que, 

segundo Foucault (2013, p. 277): 

  
por um lado, afirmam o direito de ser diferente e enfatizam tudo aquilo que 

torna os indivíduos verdadeiramente individuais. Por outro lado, atacam tudo 

aquilo que separa o indivíduo, que quebra sua relação com os outros, 

fragmenta a vida comunitária, força o indivíduo a se voltar para si mesmo e 

o liga à sua própria identidade. 

 

Essa forma de gerenciamento das individualidades surge nos estudos de Michel 

Foucault logo no início da década de 1970 (1971 – 1972) apresentando os mecanismos de 

vigilância que determinavam o esquadrinhamento e os comportamentos dos corpos.  No 

vocabulário foucaultiano, essa diligência institucionalizada sobre os indivíduos intitula-se 

controle social e, de acordo com Revel (2005, p. 29), esses mecanismos, que despontam no 

universo social dos séculos XVIII e XIX, “têm por função não tanto punir o desvio, mas 

corrigi-lo, e, sobretudo preveni-lo”, criando, assim, obstáculos para que os indivíduos não 

experimentem ações que não se apresentam segundo as circunstâncias legais, impedindo, 

pois, que esses mesmos indivíduos pratiquem atos que infrinjam a ordem vigente do discurso 

da sociedade desses anos de 1700 e 1800. Ressaltamos que essa “diligência do controle 

social” não é uma prática do passado, mas ainda se aplica às sociedades dos dias atuais. 

Julgamos importante mencionar, também, que, ainda no século XVIII, até próximo de 

seu final, o controle social do corpo se deu pelo regime de castigos atrozes e pela imposição 

de uma vida claustral dotada de tormentos múltiplos, pois era o corpo o bem mais precioso 

aos príncipes que viam no império do suplício a legitimização de seu poder absoluto 

(FOUCAULT, 1975, apud REVEL, 2005).  

No limiar do século XIX, entretanto, com a formação da sociedade capitalista, 

transforma-se o discurso sobre as formas de docilizar os corpos e, ao contrário das táticas 

perversas de adestramentos, surgem as técnicas cuidadoras que se concentram em como 

melhor “gerir a racionalização e a rentabilidade do trabalho industrial pela vigilância do corpo 

da força de trabalho” (REVEL, 2005, p. 31).  
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Era preciso, então, o desenvolvimento de instrumentos para atuar na vigilância das 

populações e isso faz com que à justiça se somem poderes outros que venham disseminar 

práticas pedagógicas entre os indivíduos, agora, assistidos, educados, e/ou direcionados a 

seguirem normas de instituições psicológicas e psiquiátricas, internalizarem noções 

criminológicas, guiarem-se por uma política de saúde, sujeitarem-se, assim, a todo um aparato 

de poder que incide diretamente na gestão de seus corpos.  

É a biopolítica, como denomina Michel Foucault, que surge para governar o homem a 

partir desses procedimentos disciplinares, esses biopoderes que, mais diretamente atuando 

entre os indivíduos, destinam-se a modelar e a gerir a existência de toda e qualquer 

individualidade, ao mesmo tempo que “gerencia a sociedade em função de modelos 

normativos globais integrados num aparelho de Estado centralizado” (REVEL, 2005, p. 30).   

Constituiu-se, assim, toda uma nova noção de governamentalidade que, incidindo-se 

sobre os indivíduos acaba por constituir, em cada um, uma forma própria de governo de si, 

entendida como a relação que os sujeitos desenvolvem consigo mesmos, suas experiências e 

técnicas individuais, os constantes treinamentos de si por si que o auxiliam em sua auto-

transformação a partir de sua relação com o seu outro, o que proporciona os diferentes modos 

de subjetivação.  

Com o filósofo, vemos que o indivíduo humano se encontra em uma luta constante 

contra uma forma de poder que ignora a sua própria individualidade, que se recusa a conceber 

o sujeito como ele verdadeiramente é, mas que também, ao mesmo tempo, impõe-lhe, 

determina-lhe práticas subjetivadoras, os modos pelos quais deve se tornar um sujeito. 

Entretanto, de acordo com Foucault (2013, p. 281), não devemos pensar essa forma de poder 

oriunda da formação do “Estado moderno” enquanto 

   

uma entidade que tenha se desenvolvido acima dos indivíduos, ignorando o 

que eles são e até mesmo a sua própria existência, mas, ao contrário, como 

uma estrutura muito sofisticada, na qual os indivíduos podem ser integrados 

sob uma condição: que essa individualidade fosse moldada em uma nova 

forma e submetida a um conjunto de modelos muito específicos. 

 

 

É dessa maneira que podemos compreender como à palavra sujeito se aplicam duas 

formas de significação. Segundo o pensador, encontramo-nos todos em uma situação de 

dependência a, sujeitando-nos ao controle de outrem, ao mesmo tempo em que estamos 

acorrentados a nossa voz interior.  
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Nesse ínterim, pelas palavras de Foucault, entendemos que o ser humano encontra-se 

sempre “sujeito a alguém pelo controle e dependência, e preso à sua própria identidade por 

uma consciência ou auto-conhecimento” (FOUCAULT, 2013, p. 278). Assim sendo, 

entendemos que o indivíduo encontra-se enredado em uma caprichosa trama de poder da qual 

não conseguirá se desvencilhar obrigando-se, por uma ou outra concepção da palavra, tornar-

se, sempre, sujeito a. A si e a seu outro.  

Isto explica a aceitação de um comportamento social que lhe impõem, de um dizer que 

lhe obrigam, uma vez que ele tem consciência de que, ao infringir a ordem do discurso 

vigente, estará entregando o seu próprio interior ao mundo exterior, o legitimadamente 

verdadeiro, aquele cujo poder o considerará enquanto louco comprometendo-lhe a uma 

subjetividade que já lhe é própria, mas que, ainda que por vezes se compreenda “como de 

natureza lírica, expressão de uma interioridade pura, na qual residiria uma verdade original do 

sujeito” - ainda assim – “são os discursos exteriores que a determinam, modificam-na, 

possibilitam a criação de mundos” (FERNANDES, 2012, p. 75), que são construídos no 

âmbito social, como compartimentos especiais estritamente reservados à segregação.  

São, assim, interditados esses sujeitos, os que aqui tomamos como exemplo dessa 

produção de subjetividade pelo exterior, os então loucos, cuja vontade de verdade vai de 

encontro àquela que por séculos fora legitimada e, por essa razão, encontra-se constituída de 

um poder que faz uso de uma e outra estratégia de “diferente natureza, como os clínico-

hospitalares, para interferir na subjetividade daqueles sujeitos visando a alterá-la, a moldá-la 

seguindo seus próprios preceitos” (FERNANDES, 2012, p. 75). 

 É assim que, aquele que se encontra inserido em uma verdade que lhe é peculiar, 

depara-se com a força de uma instituição que se apresenta enquanto um suporte, uma base da 

constituição do sentido de outros discursos segundo os quais se concebe a revelação de uma 

subjetividade incompatível com a verdade dos sãos. É dessa forma que se dá a construção da 

subjetividade de Dorian Gray, nessa incompatibilidade com as vontades de verdade da FD dos 

puritanos e a FD dos hereges.  

Assim, é ele mesmo, esse sujeito-personagem protagonista, discursivizado pela 

sociedade vitoriana, como um mister de sanidade e doença, belo e bom moço, horrível 

monstro criminoso. Não diferente de Dorian Gray, os sujeitos contemporâneos 

discursivizados pela revista Men’s Health, que aqui apresentamos em um diálogo estreito com 

o sujeito-personagem protagonista de nosso corpus - e os indivíduos comuns, da mesma 

forma - passam por esses mesmos processos de formas de subjetivação visto que a nossa 

sociedade continua, como as de outrora, a preestabelecer os papéis de cada um.  
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São esses discursos outros, vindos do exterior, que se outorgam o direito de definir a 

loucura – como todas as formas de produção de subjetividade - e garantir, de forma legítima, 

a interdição do louco. Este, por sua vez, é abarcado pelos domínios do campo da loucura por 

força de sua linguagem que reproduz aquilo que ele vive. Sua voz testemunha, à 

exterioridade, a sua verdade pelo curso de seu discurso asseverando, dessa forma, a produção 

de sua subjetividade e o consequente aparecimento do sujeito louco que se inscreve na 

história e que com esta vai se modificando. Esta relação intrínseca do exterior com a produção 

do interior corrobora com a concepção de que o sujeito se constitui a partir das relações 

discursivas e que “a subjetividade, vista da exterioridade, apresenta-se como uma construção 

histórica sob determinadas condições e se dá na relação com o discurso” (FERNANDES, 

2012, p. 76).  

Os estudos sobre a relação intrínseca entre os cuidados de si e o cuidado dos outros, 

mostram que não estão eles nunca em oposição, mas, antes, em situação de interação e 

complementação mútuas e que o objetivo do trabalho de Michel Foucault “não foi analisar o 

fenômeno do poder nem analisar os fundamentos de tal análise” – o objetivo do filósofo -  “ao 

contrário, foi criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres 

humanos tornaram-se sujeitos” (FOUCAULT, 2013, p. 273).  

Para isso, o filósofo se preocupou em analisar aquilo que ele julgou ser os três 

principais modos de objetivação através dos quais se transformam os indivíduos em sujeitos e 

é, primeiramente, pelo estudo de sua gramaire gènerale, que revela os documentos literários 

de um povo, que apontam para determinado momento de sua história, que demarcam o 

potencial linguístico de uma dada civilização, por onde Foucault começa a investigar as 

maneiras pelas quais o sujeito se objetiva visto que é pelo discurso que este se constitui.  

Sem ignorar o poder do capital, o filósofo vai, também, lidar com a objetivação do 

sujeito produtivo, do sujeito operário, com a análise das riquezas que este traz para a 

economia com a força de seu trabalho e vai apontar, ainda, como “um terceiro exemplo, a 

objetivação do simples fato de estar vivo na história natural ou na biologia” (FOUCAULT, 

2013, p. 231).  

Para melhor entendermos este terceiro exemplo, cremos que necessário se faz 

mencionarmos a fábula do elefante que Foucault discute como forma de condutas sexuais 

consideradas exemplares para o gênero humano em sua obra Subjetividade e Verdade (2016). 

A história desse animal que “possui em si uma fortíssima tendência para a paixão amorosa, 

mas sabe justamente dominá-la ou dirigi-la a um único indivíduo, ao qual está ligado” 
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(FOUCAULT, 2016, p. 8), perpassa as fronteiras silvestres invadindo a civilização dando-lhe 

um modelo de sabedoria e moralidade dignas.   

Na leitura do filósofo vemos que o mamífero gigante das florestas comporta em si uma 

também gigantesca faculdade de compreensão sendo os seus sentidos, em muitas vezes, muito 

mais desenvolvidos que os dos demais bichos das matas. Estando Foucault interessado em 

desvendar os animais da selva humana, ou seja, as condutas dos sujeitos, ele se guia pelo 

exemplo da vida dos elefantes para adentrar no domínio do campo dos prazeres, da volúpia e 

da luxúria, estado biológico e natural que se constitui no homem, e encontrar, assim, “o modo 

pelo qual um ser humano torna-se um sujeito. (...) – como os homens aprenderam a se 

reconhecer como sujeitos de ‘sexualidade’” (FOUCAULT, 2013, p. 274), como eles a vivem 

e como a praticam. 

Guiando-se pela vida dos elefantes, Foucault procura encontrar, ou não, a retidão e a 

generosidade dos sujeitos, sua temperança, fidelidade e brandura para com os seus pares 

conjugais, qualidades do animal “brasão da boa conduta conjugal” que aparecem como 

unanimidade explícitas nas análises dos discursos espiritualistas e naturalistas de autores 

como São Francisco de Sales e Aldrovandi, no início dos anos 1600, e Buffon, um século e 

meio depois. 

 Enquanto o primeiro destaca, de forma elogiosa, a honestidade do animal para com a 

sua fêmea escolhida, ternamente amada por toda a vida, o segundo, que nem de longe se 

constitui enquanto um autor espiritual, também não se apresenta menos entusiasmado com a 

sublime castidade adotada pelos elefantes e, concordando com o religioso, sugere que seus 

costumes e virtudes devam ser seguidos como um verdadeiro documentun (FOUCAULT, 

2016), para uso humano.  Buffon, quanto a ele, sobre o que atesta esse outro naturalista 

francês, podemos dizer que “com tons um pouco mais particulares no século XVIII, ainda e 

sempre é da boa monogamia, do justo e adequado comportamento entre os esposos, que o 

virtuoso elefante porta a lição” (FOUCAULT, 2016, p. 5).   

É que as práticas discursivas e não discursivas sobre o comportamento sexual dos 

elefantes ganham contornos de cores diferentes a depender da formação discursiva a qual 

pertencem os sujeitos que enunciam. A história por eles contadas, não nos resta dúvida, é a 

mesma, entretanto o enunciado, como sempre pode ser outro, enfatiza aquilo que mais 

representa a verdade do sujeito enunciador. O texto do santo Francisco, brando e puro, e 

também o menos romântico, o do Buffon naturalista, destacam o esconderijo com que o amor 

ou o sexo são praticados por esses animais. 
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Ressalvam, ainda, os discursos espiritualista e o naturalista o necessário banho de rio 

após o ato de copular que, para uma e outra Formação Discursiva, têm efeitos de sentidos 

diferentes. Enquanto que, de acordo com o dizer cristão, banhar-se em águas correntes é uma 

forma de purificarem-se os corações e o afeto mútuo após as voluptuosidades, Buffon pinta de 

vermelho a discursivização da fábula dos elefantes ao enfatizar o calor das sensualidades 

cheias de mistério e, por isso mesmo, muito mais prazer que em qualquer outra espécie 

animal. O naturalista, que também admira a castidade do casal, extasia-se, ao contrário do 

discurso de Francisco, com o ardor do desejo feroz desses animais gigantes e relata, conforme 

expresso por Foucault (2016, p. 5) que  

 
nunca ninguém os viu copular; temem principalmente o olhar dos 

semelhantes e talvez conheçam melhor que nós a volúpia pura de gozar em 

silêncio e ocupar-se apenas do objeto amado. Procuram as matas cerradas; 

chegam aos ermos mais profundos para se entregarem sem testemunhas, sem 

perturbação e sem reserva a todos os impulsos da natureza; estes são mais 

vivos e mais duradouros porque são mais raros e mais longamente 

esperados.  

 
 

É como se os elefantes no momento em que saem às matas serradas, estivessem se 

dirigindo a um país que lhes era absolutamente necessário para viverem nas horas do amor, “o 

país das fadas, o país dos doendes, dos mágicos, [...], o país onde se é visível quando se 

quiser, invisível quando se desejar [...] (FOUCAULT, 2013, p. 8). Para este país, este espaço 

utópico onde os lugares são sem lugar, também os casais humanos deveriam seguir para as 

suas intimidades.    

À consumação do ato sexual pelos elefantes segue-se um longo período de cuidado e 

respeito para com a fêmea prenhe ao longo de todo um biênio e somente ao terceiro ano eles 

novamente se dirigem para o oriente e, então, renasce o que é, para Buffon, a estação dos 

amores. Segundo os autores de formação discursiva cristã, acontece o retorno ao paraíso 

quando esses animais estariam reconstituindo a cena primitiva da humanidade: a volta à 

árvore e o consumo do fruto proibido, tão ilícitos e pecaminosos que se encontram distante 

dos olhos de todos; dos outros que estão prontos para discursivizar os nossos atos 

subjetivando-nos a nós mesmos com os seus discursos que disseminam vontades de verdades 

sobre os indivíduos recrutando-os em sujeitos uma vez que, de acordo com Foucault (2016, p. 

12): 

há provavelmente em toda cultura, em toda civilização, em toda sociedade, 

ou pelo menos em nossa cultura, em nossa civilização e em nossa sociedade 

certos discursos verdadeiros referentes ao sujeito que, independentemente de 
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seu valor universal de verdade, funcionam, circulam, têm o peso da verdade 

e são aceitos como tais. 

 

Com Foucault (2016), percebemos como os discursos exteriores passam a constituir os 

processos de subjetividade dos sujeitos, como esses dizeres externos se integram a ele, 

constituindo a sua musculosidade, impregnando-se à sua carne, tornando-o, assim, sujeito 

desses discursos. A partir de uma estreita ligação com a vontade de verdade vigente, o sujeito 

se insere no quadro de uma cultura de si que se desenvolve em uma relação intrínseca com a 

coletividade, com tudo aquilo que está à sua volta e o envolve. É assim que o filósofo aponta 

“de que maneira aquilo que conhecemos sobre os deuses, os homens, o mundo, poderá ter 

efeito na natureza do sujeito, ou melhor expondo, na sua maneira de agir, no seu ethos 

(FOUCAULT, 2004b, p. 290), no âmbito de seus costumes e hábitos fundamentais. 

Vamos, agora, parar um pouco de dissertar sobre a forma como os indivíduos são 

interpelados em sujeitos a partir do princípio geral da boa conduta humana. Ainda que se 

devam basear pelo comportamento dos gigantes das florestas, como sugerem alguns autores, 

este fato se desenvolve desde que cada um é incitado a se ocupar de si mesmo, a viver um 

governo de si a partir de regras oriundas de outrem que determinam as formas de guiarem-se 

os próprios comportamentos. Estas são normas que “se manifestam como discursos 

carregados de preceitos de moral, em princípio, exteriores aos sujeitos, mas que devem 

constituí-los por meio da produção da subjetividade” (FERNANDES, 2012, p. 79). Tais 

regras, no entanto, nem sempre são seguidas, incorrem em desvios, transgressões, resistências 

ainda que às escuras, longe do olhar social que, de uma ou outra maneira, tudo sabe, tudo 

ouve, tudo ver.  

 No último capítulo deste trabalho, veremos a construção da subjetividade do sujeito-

personagem Dorian Gray a partir dos representantes das FDs puritana e herética. Para 

entendermos a ressignificação do belo e do monstruoso da sociedade vitoriana na atualidade, 

um outro sujeito discursivo será também analisado a partir da Men’s Health. Longe de 

apresentar um dizer medieval, para essa revista, o seu sujeito capa nada apresenta de 

monstruoso, apenas ressignifica o conceito de belo implementando, assim, uma nova ordem 

para o discurso da beleza em uma sociedade que, uma ou outra hora, inevitavelmente, deverá 

legitimar como vontade de verdade.   
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CAPÍTULO 4 

EFEITOS DE BELEZA E DE MONSTRUOSIDADE EM DISCURSOS: DE O 

RETRATO DE DORIAN GRAY ÀS CAPAS DA MEN’S HEALTH 

 

 

 
                            

 
[...] qual experiência podemos fazer de nós mesmos, que tipo de 

subjetividade está ligada ao fato de termos sempre a possibilidade e o direito 

de dizer: “Sim, é verdade, eu desejo”? Em suma, está em causa estudar, nas 

sociedades que nos dizem respeito e às quais estamos ligados (...) de que 

maneira o sujeito foi chamado a manifestar-se e a reconhecer a si mesmo, 

em seu próprio discurso, como sendo em verdade sujeito de desejo.   

 

(FOUCAULT, 2016, p. 15) 

 

4.1 Lorde Henry Wotton e Basil Hallward: o discurso do outro na construção discursiva 

do sujeito Dorian Gray  

 

 

s produções discursivas dos indivíduos, em sociedade, trazem consigo 

“vontades de verdade” permeadas por relações de poder-saber que agem de 

maneira decisiva na constituição das subjetividades dos sujeitos. Estes não 

existem fora do discurso que, para Foucault (2010a, p. 22), acontecem “indefinidamente, para  

além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer”. 

 Como pretendemos discorrer acerca da construção discursiva do sujeito-personagem 

Dorian Gray, entendemos que é preciso buscarmos à luz da Análise de Discurso tradição 

francesa, o sujeito não como um indivíduo singularizado, mas como uma posição que se 

constitui na esfera do discursivo e, portanto, pelo entrelaçamento de vozes que, vindas do 

passado e de todo lugar, seguem enredando-o de forma a constituí-lo repleto dessa 

heterogeneidade.  

Como uma colcha de retalhos que ostenta cores das mais diversas na imagem que 

reproduz, assim também o é o sujeito do discurso. Enquanto um ser social, ele está sempre em 

construção, pois não é nunca uno, homogêneo, ao contrário, constitui a si mesmo na intrínseca 

relação estabelecida com o seu outro. Aqui, em particular, trataremos do sujeito discursivo, o 

personagem-protagonista Dorian Gray que, conforme pretendemos comprovar em nossa 

análise, encontra-se clivado em meio a Formações Discursivas (FD) distintas que revelam os 

lugares sociais daqueles que enunciam bem como os conflitos entre os sujeitos no espaço de 

produção de seus dizeres.  

A 
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Este sujeito causa burburinhos e indignações à Inglaterra do século XIX, sobretudo em 

Londres, cuja sociedade era o berço da enaltação à moral e aos bons costumes. A aristocracia 

londrina e todo o reino de Vitória, no qual Dorian Gray está inscrito, encontra-se sob a 

vigilância do discurso puritano cristão. Essas condições histórico-sociais são determinantes na 

produção dos discursos de homens e mulheres que têm os seus papéis em sociedade 

rigidamente estabelecidos. Assim, fugir à ordem do discurso é, pois, um régio pecado, haja 

vista que os sujeitos vitorianos deveriam se guiar pelo modelo de decência postulado por sua 

rainha10. 

É imerso a estas condições de produção, que o discurso literário da obra O retrato de 

Dorian Gray se caracteriza como um acontecimento discursivo no qual o sujeito autor 

denuncia a hipocrisia da sociedade inglesa do século XIX que vivia sob a égide da Igreja 

Anglicana e da Coroa. Juntas, essas instituições operam a governamentalidade dos sujeitos 

impondo-lhes que “o decoro das atitudes esconde os corpos, a decência das palavras limpa os 

discursos. E se o estéril insiste, e se mostra demasiadamente, vira anormal: receberá este 

status e deverá pagar as sanções” (FOUCAULT, 1988, p.10). Assim, os sujeitos vitorianos 

mantinham ocultos os seus sentimentos, desejos e mesmo as práticas mais reprováveis pelo 

poder régio clerical. 

Como o nosso intuito é analisar a construção discursiva do sujeito-personagem Dorian 

Gray, partimos do princípio de que este apresenta características de um sujeito atravessado 

pelos discursos religioso e herético trazidos pelo sujeito autor. Corroborando com os 

postulados da teoria do discurso, essa construção da subjetividade do sujeito Dorian Gray se  

constitui por sua relação com o seu outro. Assim, esse sujeito discursivo é apresentado 

tentando equilibrar-se entre dois universos cujas Formações Discursivas aparecem em 

condições de batimento: as FDs que constituem o mundo da fé, da verdade e do bom cristão, 

no qual Dorian Gray vivera, exclusivamente, até o momento inicial da narrativa, e  outras que, 

posteriormente, começam a se lhe descortinar; aquelas que compõem o mundo das emoções 

vis. É nesse jogo de regularidade e de singularidade de uma e outra FD que se constitui o 

sujeito discursivo Dorian Gray. 

Conforme vimos acima, o sujeito da AD se constitui na tensão intrínseca existente 

entre o seu mundo exterior e aquilo que os outros desconhecem. Assim, do mesmo modo que 

                                                           
10 O título da obra da historiadora Anka Muhlstein resume quem foi a monarca dos bretanhos em sessenta e 

quatro anos de reinado (1837-1901) Vitória: Retrato da rainha como moça triste, esposa satisfeita, soberana 

triunfante, mãe castradora, viúva lastimosa, velha dama misantropa e avó da europa. De acordo com Muhlstein 

(1999), a soberana contribuiu de maneira decisiva para a formação da família em termos que nos são hoje 

acessíveis e fez nascer entre os bretanhos de sua época e das gerações seguintes um estilo de vida carregado de 

moral e costumes rígidos. 
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a sua relação intersubjetiva lhe permite identificar-se enquanto sujeito de si, livre e autônomo, 

na outra ponta desse processo de subjetivação, o sujeito se constitui pelas relações próprias de 

sua interação com o seu outro. Este outro constitutivo do sujeito, encontra-se representado nas 

figuras dos personagens Lorde Henry/Harry Wotton, o amigo aristocrata, e Basil Hallward, o 

pintor amigo de Dorian Gray, conforme podemos observar no enunciado da sequênncia 

discursiva a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste recorte, destacamos o inicio da batalha de saberes nos enunciados desses 

sujeitos-personagens que se digladiarão, em suas produções discursivas, com o intuito de 

impor, cada um deles, as suas vontades de verdade ao jovem Gray: [...] Harry, ouça bem: 

Dorian Gray é o meu melhor amigo. Não tente modificá-lo. Há muita gente, criaturas 

maravilhosas por aí ... Vá procurar uma dessas. [...].  

Basil Hallward conhece bem o aristocrata Lorde Henry Wotton, por isso teme às 

consequências do encontro entre seu amigo e Dorian Gray. Mr. Hallward, o pintor, é um 

sujeito profundamente moral que se encanta pela beleza física tanto quanto pela candidez da 

alma do modelo que estava retratando em segredo. A imagem social de Dorian, captada por 

Basil no momento em que o jovem se encontra no estrado, representa, para o artista, a 

Enunciado discursivo 3 
 

- Não desejo que o conheça, Harry. 

- Por quê ?  

- Não quero que o estrague. É uma natureza simples, pura e bela. Sua tia 

tinha razão. 

Neste momento,  o mordomo apareceu no jardim e anunciou: 

- Sr. Dorian Gray está no ateliê, senhor. [...] 

O mordomo inclinou-se e subiu a alameda. 

- Harry, ouça bem: Dorian Gray é o meu melhor amigo. Não tente modificá-

lo. Há muita gente, criaturas maravilhosas por aí ... Vá procurar uma dessas. 

[...] 

- O outro sorriu. Tomou o braço do amigo e quase o arrastou para dentro. 

 
                                                                                                     (WILDE, 2012 p. 18) 
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maneira como os homens deveriam ser em corpo e em espírito, ou seja, a beleza psicofísica, 

conforme vimos no capítulo 3, onde estão em perfeita harmonia a bondade da alma e a forma 

física dos sujeitos.  

Lorde Henry Wotton, que se inscreve na formação discursiva dos sujeitos heréticos, 

representa a mais completa ruptura com esse discurso puritano régio-religioso e, ao apresentar 

ao sujeito Dorian Gray a outra face da sociedade londrina, poderia acertar em cheio a candura 

do jovem rapaz. Assim, o sujeito personagem Basil, que se encontra na FD do Clero e da 

Coroa, constitui o outro lado da verdade, apresentando um conflito de vozes, uma vez que, 

como aponta Foucault (2012, p. 53), 

 
há um combate “pela verdade” ou, ao menos, “em torno da verdade” – 

entendendo-se, mais uma vez, que por verdade não quero dizer “o conjunto 

das coisas verdadeiras a descobrir ou a fazer aceitar”, mas o “conjunto das 

regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao 

verdadeiro efeitos específicos de poder.  

 

O resultado desse embate acerca das vontades de verdade no corpus em análise, 

veremos se descortinar nos enunciados discursivos que seguiremos apresentando. 
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 Os efeitos de sentido no enunciado mostram que a gentileza e a elegância do sujeito 

lorde Henry Wotton conferia-lhe uma imagem aristocrática fazendo incidir sobre Dorian Gray 

uma espécie de fascínio súbito por esse sujeito-personagem que o jovem acabava de conhecer: 

[...] Não me estragou o prazer de conhecê-lo, sr. Gray. – Falou lorde Henry, estendendo a 

mão. [...] . Também Mr. Wotton parecia querer iniciar o belo rapaz em uma inquestionável 

sabedoria acerca das coisas do mundo: [...] procure-me, pelas cincos horas estou sempre em 

casa[...]. Era um discurso que deslumbrava Dorian Gray. Tudo naquele homem incitava 

Dorian ao novo, mesmo que este fosse de encontro às suas convicções de cristão reto e puro.  

 Todo o efeito de verdade no qual se encontravam as bases da construção da 

subjetividade do sujeito Dorian Gray começa a ruir frente ao discurso de lorde Henry Wotton. 

Este sujeito-personagem se subjetiva a partir de uma outra ordem do dizer, cuja vontade de 

verdade, encontra-se em luta com as instituições sociais vitorianas, centros de poder 

responsáveis por criar regras que não se podem violá-las, decretar como perigosa e banível a 

verdade de seus opositores. Com Mr. Wotton, Dorian Gray tinha muito a descobrir. A vontade 

de verdade nefasta do lorde poderia o belo jovem incorporá-la à sua própria subjetividade, ou 

refutá-la simplesmente. Mas o que o amigo de Basil apresentara ao rapaz, naquele momento, 

era uma espécie de um contra-poder fascinante que Dorian Gray começava a querer para si 

mesmo.  

 Nesse contexto, ao acionarmos a memória discursiva fazendo um resgate do discurso 

religioso, conseguimos ver, no sujeito-personagem Mr. Wotton, a materialização da figura do 

diabo que está sempre à espreita das fraquezas humanas. Segundo o discurso puritano 

religioso, Mandrou (1979, p. 64) diz que ele – o diabo – apresenta-se como “um tentador que 

promete riquezas e todos os esplendores terrestres a quem quer que seja, mesmo àqueles que 

já estão deles providos. [...] O tentador dispõe de armas que o tornam quase irresistível já que 

possui toda ciência”. Dorian Gray é rico, belo, bom. Para Mr. Wotton, o retrato mais que 

perfeito de um ser a quem se intente desvirtuar [...] porque influenciar uma pessoa é 

emprestar-lhe nossa alma [...]. 

E é pelo viés da discursivização de sua própria vontade de verdade, de sua “alma”, que 

lorde Henry apresenta um novo modo para a construção da subjetividade do sujeito Dorian 

Gray. Desse modo, lorde Henry o leva a ouvir um discurso que se encontra em condições de 

batimento com a vontade de verdade do Clero e da Coroa na tentativa de torná-lo mais um a 

se constituir a partir da FD dos heréticos. Vejamos o desempenho discursivo de Mr. Wotton 

no enunciado a seguir.  
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Notamos no enunciado acima, a estratégia discursiva de lorde Henry Wotton para 

persuadir Dorian Gray. Henry tem consciência de que o seu “discurso nada mais é do que a 

reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos” (FOUCAULT, 2010a, 

p. 49), nos olhos de Dorian Gray. Diante disso, podemos perceber, no fio do discurso 

wildiano, que a angelical inocência de seu sujeito-personagem protagonista será corrompida, 

no decorrer do romance, pela influência nefasta do aristocrata lorde Henry Wotton.  

Este sujeito-personagem é um hedonista que, reverberando em suas palavras o 

interdiscurso da eterna juventude, almeja despertar em Gray o desejo de ser sempre jovem e 

belo, pois como o próprio Lorde afirma (WILDE, 2012, p. 25), [...] não há nada no mundo 

senão a mocidade [...]. Nessas condições, podemos circunscrever a beleza a partir de um 

efeito de sentido ao mesmo tempo de inocência e beatitude e, ainda, de tendenciosidade ou de 

ligação a um desejo, por sua vez, sempre atrelado à quebra de regras e promoção do devaneio 

pecaminoso do sujeito, neste caso, o lorde Henry. A beleza se apresenta, neste espaço, como 

signo de uma pureza inocente uma qualidade descendente da essência infantil do ser, mas que, 

subjugada à tentação de outrem, atem-se à facinação da experiência, o querer viver.   

Os discursos acerca da beleza têm toda uma historicidade e os mundos dos belos e dos 

feios são objetos de estudo de Umberto Eco, conforme vimos no tópico 3.3. Na obra de Eco, 

vemos o olhar sobre o belo revelando-se sob contornos diferentes, a depender da sociedade e 
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de seu período histórico mostrando que o conceito de beleza jamais se apresentou como 

“absoluto e imutável”.  

Na outra ponta do fio do discurso da beleza, encontramos, a historicidades dos sujeitos 

feios . Essas discussões abordadas por Eco (2004) e (2007), respectivamente, nos oportunizam 

um resgate de memória através da qual podemos entender como construímos, ao longo da 

história, os conceitos de belo e fealdade que deixaram suas marcas nos sujeitos de todas as 

sociedades, no sujeito-protagonista Dorian Gray. Os ideais de beleza e juventude, trazidos por 

Eco, perpassam a construção discursiva desse sujeito-personagem, como podemos observar 

no enunciado  discursivo a seguir.    
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O que vemos nesse momento da narrativa é um embate discursivo entre Basil 

Hallward, o pintor, e seu amigo lorde Henry Wotton, que lutam para que o jovem do retrato 

assuma, também como sua, a vontade de verdade que cada um deles representa: [...] Isto é 

obra sua, Henry – disse Basil. É o verdadeiro Dorian Gray. Apenas isso. Não é, não [...].  

Conforme observamos, uma das formas pelas quais se constitui o sujeito são as 

imposições que lhe vêm do seu exterior.  Ele se concebe enquanto uma posição que emerge 

das relações de poder-saber vigentes em um corpo social onde se encontra compreendido o 

“universo plural e heterogêneo de práticas e traços discursivos que possibilitam a constituição 

do sujeito, a esfera heterogênea que engloba sujeitos imbuídos de práticas, valores e 

manifestações culturais no interior de grupos” (FERNANDES, 2012, p. 96). Contudo, ele não 

se encontra irremediavelmente atrelado a uma força que não possa contornar.  

Afetado pelas palavras de Henry, que lhe apresenta o culto institucionalizado ao belo, 

desencadeia-se em Dorian Gray um tamanho horror ao velho e ao feio a ponto de levar o 

sujeito-personagem protagonista a pensar em suicídio antes que as marcas da velhice 

inundassem o seu rosto, como se pode notar no enunciado [...] Sei agora que, perdendo a 

bela aparência perderei tudo. No mundo só a mocidade vale. Lorde Henry está certo [...]. 

Essa reação apavora Basil, pois o pintor percebe que o amigo começa a se perder nas 

trincheiras do discurso herético de lorde Henry. Dorian Gray não é mais o mesmo.  

Essa nova vontade de verdade que o acometera, trazida pelo interdiscurso da 

juventude para sempre, impõe-lhe cuidados de si e o governo do próprio corpo (FOUCAULT, 

2007). Por isso ele inveja [...] as coisas cuja beleza não morre [...], por isso ele tem ciúme de 

seu próprio retrato, um presente de Basil, e por isso [...] enterrou o rosto nas almofadas, 

como se estivesse rezando [...]. Essa atitude do sujeito-personagem protagonista produz um 

efeito de sentido de que Dorian Gray faz um imediato percurso de volta à FD dos clérigos na 

tentativa de, por um milagre divino, legitimar o seu desejo de beleza e juventude eternas.  

Apoiando-se no poder da fé, Dorian Gray demonstra um conflito em posicionar-se 

entre os discursos clerical e o mundano. Contudo, no momento em que pula do sofá e impede 

a destruição do retrato, como se estivesse preservando a si mesmo para viver eternamente 

jovem e para sempre belo, vemos que é pelo discurso da beleza e da monstruosidade, a 

verdade dos heréticos – que lhe apresenta lorde Henry – que se passará a conduzir a 

construção discursiva desse sujeito-protagonista.  

É nesse espaço em que passamos a enchergar as operações e estratégias que balizam a 

subjetivação de Dorian Gray. Trata-se da evidência atribuída a uma beleza que, efêmera, deve 

ser jovem e vivida em sua plenitude, e ao seu avesso, a falácia de um contrário, que é a 
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monstruosidade, marcada discursivamente na referência à idade avançada e às marcas do 

tempo nos corpos dos sujeitos normais.     

Na leitura de Foucault (2010b, p. 79), a figura do monstro se concebe a partir da 

transgressão “dos limites naturais, transgressão das classificações, transgressão do quadro, 

transgressão da lei como quadro: é disso que de fato se trata na monstruosidade”. Nessa 

perspectiva, Dorian Gray pode ser belo e monstro, bom e mal, puritano e pagão. O sujeito 

Dorian Gray se constitui, pois, pela relação entre polos opostos que auxiliam nos modos de 

subjetivação pelo viés discursivo do que é ser belo e daquilo que é ser monstro. 

Nossas análises enveredam, portanto, por entre as nuances de sentido que se 

apresentam nessas duas FDs: o puritanismo real dos cristãos de boa fé e a vontade de saber 

dos heréticos que se fazem presentes na esteira da discursividade vitoriana e norteiam a 

construção discursiva do sujeito-personagem protagonista. Dorian Gray tem a liberdade de 

escolher o seu caminho, decidir entre as FDs que lhes apresentam os outros sujeitos-

personagens, ser do bem ou ser do mal, e até mesmo transitá-los, a menos que a força de uma 

instituição o interdite.  

Neste contexto, a subjetividade de Dorian Gray é construída discursivamente entre os 

dizeres de Basil, autorizados por Vitória, e os discursos interditados por esta rainha. Aqueles 

que os vitorianos não ousavam falar em público.  Continuemos nossa investigação entre o 

puritano e o herético na tentativa de encontrarmos a produção da subjetividade desse sujeito 

discursivo. Dorian Gray é belo? Ou ele é monstro?  

 

4.2 Entre o puritano e o herético, a produção de subjetividade do sujeito-personagem 

Dorian Gray 

                                                            

 
[...] se houver efetivamente essa continuidade e esse isomorfismo entre a 

relação sexual e a relação social, o ato poderá ser considerado 

principalmente bom. Em contrapartida, será considerado mau, será 

moralmente desqualificado se inverter, derrubar, conturbar as relações 

sociais de que faz parte, ou, mais simplesmente, se afastar-se, desviar-se ou 

divergir delas. 

 

 (FOUCAULT, 2016, p. 73) 

 

 

Imbuídos por um discurso de poder legitimado pela rainha e pelo clero britânicos, a 

discursividade acerca de Dorian Gray, na Londres do século XIX, constrói formas diferentes 

de subjetivação para esse sujeito-personagem colocando, assim, em polos opostos, os 
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vitorianos. Para uns, os sujeitos hipócritas, falsos puristas, ele é um homem fino e elegante 

que, agraciado pelos céus, se mantém jovem e belo como se ainda fora aquele cândido rapaz 

cujo retrato Basil Hallward pintara há mais de duas décadas e que somente lorde Henry 

Wotton tivera a chance feliz de contemplá-lo.  

Acerca de Dorian Gray, os sujeitos plebeus da sociedade londrina produzem-lhe uma 

subjetividade que, para além de sua fabulosa beleza, encontra-se na ordem da anormalidade. 

Sua anomalia podemos constatá-la a partir de sua conduta na qual encontramos traços 

marcantes de duas figuras infratoras descritas pelo saber-poder médico-jurídico dos séculos 

XVII e XVIII, e mesmo do início do século XIX: o monstro e o incorrigível (FOUCAULT, 

2010b).  

Para Michel Foucault (2010b), essas figuras que protagonizam os estudos, o saber e o 

poder médicos, nesse período da história da humanidade, intercambiam os seus traços, porém 

se mantêm individuais os seus perfis. Desse modo, de acordo com o filósofo, esse era um 

momento em que, até então, não dispúnhamos de algo a que pudéssemos denominar de uma 

genealogia da anomalia dos indivíduos anormais o que faz com que essas figuras 

permaneçam, segundo Foucault (2010b, p. 52), “perfeitamente distintas e separadas até o fim 

do século XVIII e início do século XIX”.  

Passadas ambas essas épocas - referimo-nos, agora, aos fins do século XIX -  o tempo 

parece não ter alterado esse cenário de dizibilidades e no qual, em cujas condições 

semelhantes de produção, se inscreve o discurso literário de Oscar Wilde, O retrato de Dorian 

Gray. Disso, temos que, nos termos de Foucault (2010b, p. 26), “o novo não está no que é 

dito, mas no acontecimento de sua volta”.  

As práticas subjetivadoras desse sujeito-personagem demonstram o quão bem Dorian 

Gray personifica essas figuras transgressoras. A essência desses indivíduos, conforme já 

assinalamos, encontra-se fortemente presente na constituição da subjetividade desse sujeito 

discursivo. É assim que não poderia também ele não ser enquadrado como um desertor da lei 

vitoriana. As características dessas figuras - o monstro e o incorrigível -  podemos encontrá-

las como partes constitutivas do sujeito-personagem Dorian Gray.  

Conforme relata Michel Foucault, pela historicidade do monstro humano, cujo 

contexto de referência encontra-se a partir de uma noção essencialmente jurídica, se define 

pelo “fato de que ele constitui, em sua existência mesma e em sua forma, não apenas uma 

violação das leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza” (2010b, p. 47). É desse 

modo, que a discursivização sobre a monstruosidade, em voga na idade média, encontra-se 
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duplamente registrada no corpo e na conduta moral desse sujeito-personagem, uma vez que o 

ser monstro se constitui nas dizibilidades de um domínio jurídico-biológico.  

Dorian Gray se apresenta como a materialização da resistência a esse poder jurídico -  

as imposições de Vitória -  assim como uma força anti-natural, infligindo o Clero -  

representante de Deus -  na medida em que ele transgride não somente as leis sociais mas 

afronta, também, os preceitos da natureza. Esse sujeito-personagem é dotado de uma beleza e 

juventude extraordinariamente fabulosas mesmo já contando mais de quarenta anos. Vejamos,  

no enunciado da sequência discursiva a seguir, a constituição de uma subjetividade 

monstruosa vista pelo olhar daqueles que defendiam esses discursos, sobre esse indivíduo 

anormal, sobre o Dorian Gray monstro, o sujeito “que combina o impossível com o proibido” 

(FOUCAULT, 2010b, p. 45). 
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No enunciado “da mulher” que bebia com James Vane, podemos perceber o conceito 

de monstro humano discursivizado pelos sujeitos do século XIX, época vitoriana em cujas 

condições de produção se constitui o discurso literário O retrato de Dorian Gray. Como era 

possível um homem passar pelos anos, chegar à maturidade e ainda manter a aparência do 

doce frescor da juventude? Atravessar as dificuldades e todas as turbulências da vida, não é 

possível ao legítimo sujeito normal sem que sob o seu corpo se irrompam os vestígios do 

tempo. 

 É sob esse princípio de verdade da natureza que se apóia Dorian Gray para se livrar 

das garras da morte personificadas pelo sujeito-personagem James Vane, conforme o 

enunciado: -[...] Espere! Há quanto tempo morreu sua irmã? Diga depressa! [...] – Há 18 

anos...que importa isso? [...] vamos até o lampião e olhe para mim. [...] Isto bastou para 

mostrar ao marinheiro o que ele julgou um engano terrível: o homem não apresentava mais 

de 20 anos, Não podia ser o causador da morte de Sybil [...]. E Dorian, então, sorrir, radiante 

de si próprio. Neste momento, ele também zomba, aliviado, da ignorância de James tomado 

por um sádico orgulho de sua aparência eternamente jovem que acabara de lhe poupar a vida.  

Os sujeitos-personagens James Vane e Dorian Gray jamais se encontraram na 

mocidade. Nesse ínterim, o irmão de Sybil Vane não poderia supor que estava diante de um 
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sujeito que, perfeitamente, se encaixa no estatuto da criminalidade monstrual, instituído nos 

meados do século XVIII, quando um sujeito é subjetivado como a transgressão personificada 

de todo o corpo da lei, É assim que nem mesmo a extraordinária beleza do sujeito-

personagem Dorian Gray consegue silenciar os dizeres sociais que lhe constroem uma 

subjetividade monstruosa uma vez que a sua monstruosidade se encontra no fato de que esta 

beleza e juventude eternas constituem uma transgressão às leis naturais e às jurídicas 

(FOUCAULT, 2010b, p. 63). 

Assim, entendemos que, de acordo com os ditos e escritos a respeito da 

monstruosidade, o sujeito-personagem, objeto de nosso estudo, se situa, principalmente, nos 

dizeres médico e legal que prevaleceram no século XIX. É que à sua anomalia podemos 

atribuir “uma monstruosidade que não é mais jurídico-natural, que é jurídico-moral; uma 

monstruosidade que é a monstruosidade da conduta, e não mais a monstruosidade da 

natureza” (FOUCAULT, 2010b, p. 63).  

Face ao exposto, julgamos importante ressaltar que, a beleza de Dorian Gray é relatada 

pela “mulher” como algo sobrenatural, mais longe da suavidade de um anjo que se conserva e 

mais perto da aspereza de um espírito vagueante que se perpetua pelo pacto com o que é da 

ordem do mal – [...] Juro por Deus! Juro que digo a verdade! Que Deus me emudeça se 

minto! Dizem que ele vendeu a alma ao diabo para conservar a mocidade. Eu o conheço há 

18 anos. Pouco mudou. Mudei eu, isso sim! [...]. São esses movimentos que imputam a esse 

sujeito personagem espaços de subjetivação na interface de Formações Discursivas diferentes 

e atreladas à mobilidade de sinuosas vontades de verdade. 

 Vejamos, no enunciado a seguir, o início da auto-descoberta de Dorian Gray enquanto 

um sujeito monstruoso. 
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Ao abandonar Sybil Vane pela má atuação no teatro, Dorian não somente renega a sua 

arte mas também o amor ao qual a atriz já havia se entregado. A mancha que tinha deixado na 

jovem pura atinge também a alma de Dorian Gray, mas é o quadro, contudo, que começa a 

perecer. Vemos aí o atravessamento do discurso religioso, também constituinte da 

subjetividade de Dorian Gray, reaparecendo quando, por instantes, esse sujeito-personagem se 

mostra tomado pela culpa do sofrimento que causara a sua noiva, o sujeito-personagem Sybil 

Vane. Por isso, a Dorian Gray, [...] Parecia-lhe agora um sacrilégio alojar ali o retrato fatal 

[...].  

Quando Dorian Gray, num súbito de religiosidade e fé cristã, se ajoelha e reza, 

pedindo para que nenhuma mácula lhe acometa o rosto e que tudo sofra somente o seu retrato, 

os discursos cristãos e a FD pagã se misturam, conforme vimos no enunciado da sequência 

discursiva VII do tópico 4.1. Contudo, o abandono de Dorian Gray a sua posição de sujeito 

puro é um fato iminente, pois tendo uma vez cedido a tentações maléficas, esse sujeito-

personagem, começava agora a caminhar por [...] vielas, galerias escuras, casas de aparência 

duvidosa [...], lugares inapropriados ao sujeito que se pretende livre das garras do pecado. 

Quanto à mudança no retrato, Dorian Gray estava convencido de que nada [...] adiantava 

querer sondar o mistério! [...]. Se assim tivesse de ser e se, a partir daquele primeiro pecado 

seu, sua alma lhe fosse revelada no retrato, iria apreciá-los a todos, pois, somente para Dorian 

Gray, [...] o quadro seria o mais mágico dos espelhos [...].  

E assim acontece. O quadro se torna, a partir desse instante, aquele objeto estranho 

que, como o espelho, nos causa a todos sensações quase inexplicáveis. De acordo com 

Foucault (2006), o espelho nos leva a uma realidade de dimensão outra, a uma experiência de 

um lugar observado por um eu e pelo outro, à experimentação de um novo espaço de real e de 

virtualidade. É assim que O retrato de Dorian Gray assume, agora, uma espécie de uma 

função espectro para o sujeito retratado sendo-lhe, dali em diante, o seu horror particular e 

inexplicado mas, ao mesmo tempo, tão familiar somente a si mesmo, a ponto de levar esse 

sujeito personagem a nele contemplar-se a alma. 

Deixando-se guiar, pela magia de uma mista experiência, ao mirar, com um fascínio 

tenebroso, a degeneração de sua tela – [...] Se o retrato tinha que mudar, mudasse! (...) Teria, 

aliás, enorme prazer em observá-lo [...], o sujeito-personagem Dorian Gray passa, a se 

constituir pelos discursos heréticos. Ele abandona o lugar de sujeito bom e puro no momento 

mesmo em que se entrega, de vez, com prazer, à utopia do espelho pois, de acordo com 

Foucault (2006b), o espelho é um lugar sem lugar que se abre, virtualmente, para o sujeito que 

se olha proporcionando-lhe uma espécie de sombra de si, de sua própria visibilidade.  
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O retrato de Dorian Gray, como o seu espelho, proporciona-lhe também a experiência 

da heterotopia foucaultiana, no sentido em que o seu lugar de sujeito [...] monstruoso, 

repelente [...], só existe no momento em que ele se vê nesse espaço que é “ao mesmo tempo 

absolutamente real, em relação com todo o espaço que o envolve, e absolutamente irreal, já 

que ela” - sua monstruosidade da alma - “é obrigada, para ser percebida, a passar por aquele 

ponto virtual que está lá longe” (FOUCAULT, 2006b, p. 415), bem distante dos olhos dos 

demais sujeitos vitorianos.  

Por isso, inebriado com o pecado que o quadro lhe expõe, disposto a mirar-se e/ou 

admirar-se nesse espelho somente seu, experienciando uma “utopia-heterotopia” 

(FOUCAULT, 2006b) só sua, Dorian Gray precisa esconder o seu retrato no cômodo mais 

reservado da casa, o seu quarto dos tempos de menino, que se encontra no último andar da 

mansão dos Gray. Lá, ele fora, por muito tempo, mantido sozinho, exilado, entregue à solidão 

por lorde Kelso, seu avô, que, assim, [...] poderia mantê-lo o quanto possível longe de si [...]. 

 Assim, o abandono afetivo a que foi submetida na infância é, talvez, o responsável 

pelo nascimento do adulto transgressor, de um desviante das práticas do sexo normal. Dorian 

Gray se tornaria, pois, um sujeito dotado de uma “corrigibilidade incorrigível” constituinte 

das subjetividades daqueles indivíduos que vivem fora do “crescei-vos e multiplicai-vos”11. 

Sobre estes, acreditam os puristas, o sexo “é capaz de provocar não apenas as piores doenças, 

mas também as piores deformidades do corpo e, por fim, as piores monstruosidades do 

comportamento” (FOUCAULT, 2010b, p. 52). 

Essa “corrigibilidade incorrigível” de que nos fala o filósofo, ainda que espantosa e 

desaprovada pelos integrantes da formação discursiva dos puristas, é discursivizada por Oscar 

Wilde em seu discurso literário O retrato de Dorian Gray. Nos enunciados a seguir, trazemos 

exemplos desses indivíduos que, em um menor ou maior grau, apresentam suas distintas 

incorrigibilidades. Nas páginas do discurso literário wildiano eles representam todos os 

sujeitos ingleses empíricos, legitimados, ou não, como nobres por sua rainha. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 De acordo com o livro do Gênesis (2015), depois que os criara, à sua imagem e semelhança, e os abençoara, 

Deus se dirige ao homem e à mulher, “crescite et multiplicamin”, tornando-os seus colaboradores na tarefa de 

povoar a terra.  
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O casamento é um dos pilares da rígida sociedade inglesa do século XIX. O homem 

reto é, desse modo, um provedor exemplar, um pai de família dedicado à essa sagrada 

instituição bretanha. Regrado, ele vive sob a égide dos costumes régio-clericais que prezam 

pela temperança, e a mansuetude entre os cônjuges. 

Assim, mirando-se no exemplo da fábula do elefante, modelo e brasão da boa conduta 

conjugal, o sujeito vitoriano deve rejeitar tudo o que não é razoável e da mesma forma evitar 

os discursos vãos e as palavras inúteis, reverenciar a castidade, a maior das qualidades do 

mamífero gigante, uma vez “que, de modo geral, esse animal, quanto aos costumes e às 

atitudes é um verdadeiro documento (documentum)” (FOUCAULT, 2016, p. 4) à sexualidade 

humana e cuja ordem deveria, pois, ser seguida, também, pelos súditos da rainha Vitória.  
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No enunciado “[...] espero que Dorian Gray se case com essa menina, que a adore 

apaixonadamente por seis meses e depois, da noite para o dia, apaixone-se por outra [...], 

vemos lorde Henry pecar contra esse sacramento e embora reconheça que [...] essa 

experiência tem valor [...], referindo-se à união de Dorian Gray com Sybil Vane, esse sujeito-

personagem faz apologia ao adultério, pois afirma que [...] há outros laços, e mais 

interessantes, entre os homens e as mulheres. Eu os favorecerei [...]. O sujeito adúltero é um 

incorrigível comum na sociedade vitoriana, “é um fenômeno tão corrente que apresenta – e é 

esse seu primeiro paradoxo – a característica de ser, de certo modo, regular na sua 

irregularidade” (FOUCAULT, 2010b, p. 49). 

 É interessante observar, ainda, que, na sociedade inglesa do século XIX, as classes 

não se misturam frente ao horror da segregação social imposta pelo regime de saber-poder 

vigente naquele país. Essa realidade, embora não se encontre juridicamente autorizada, 

constitui-se enquanto uma soberana vontade de verdade e, por isso, encontra-se enraigada em 

todos os sujeitos, os puristas e os hereges, em ambas as FDs. De acordo com Foucault (2010b, 

p. 49), “na medida em que o indivíduo a ser corrigido é muito frequente, na medida em que é 

imediatamente próximo da regra, sempre vai ser difícil determiná-lo”.  

É assim que Basil Hallward desaprova, sem nenhum pudor ou consequência legal, a 

união entre Dorian Gray, aristocrata, e Sibyl Vane. Esse sujeito-personagem é uma atriz de 

teatro suburbano, a mais perfeita representante da plebe londrina: [...]Pense na origem, na 

posição, na fortuna de Dorian ... Seria absurdo procurar esposa tão abaixo de si [...]. O 

enunciado de Mr. Hallward produz um efeito de ruptura com o interdiscurso religioso 

presente na construção da subjetividade desse sujeito-personagem puritano. Neste momento, o 

sujeito pintor se desloca da FD purista à qual se vincula passando a assumir uma posição-

sujeito tão incorrigível quanto o herético sujeito Mr. Wotton. 

Ao renegar o amor de Sybil Vane por ela estar muito abaixo, socialmente, de Dorian 

Gray, Basil Hallward comete um ato nefasto, um pecado quase imperdoável para um purista 

que deveria pregar a comunhão entre os homens. Esse atravessamento do interdiscurso dos 

hereges na construção discursiva do sujeito pintor mostra que a incorrigibilidade se faz algo 

regular na sociedade vitoriana, comum a todo e qualquer sujeito e, por isso, não se configura 

como um crime.    

Como vemos, ambos os sujeitos apresentam alguma incorrigibilidade, independente da 

FD com a qual se identifica. Lorde Henry não se importa em ser um adúltero, enquanto os 

demais sujeitos fecham os olhos para tal pecado. Ao contrário do que deve ser um bom 

vitoriano, os discursos desse sujeito-personagem denunciam, sem nenhuma vergonha ou 
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medo, sua subjetividade transgressora que, para alguns, lhes causa escândalo. Entre todos, 

contudo, lorde Henry se pavoneia como um típico sujeito do século XVII, quando vigorava 

uma certa franqueza e “as práticas não procuravam o segredo; as palavras eram ditas sem 

reticências excessivas e, as coisas, sem demasiado disfarce; tinha-se com o ilícito uma 

tolerante familiaridade” (FOUCAULT, 1988, p. 9).  

Vejamos um pouco desse discurso que produz um efeito de sentido de um dizer sem 

máscaras e de uma pretensa licenciosidade do lorde Henry Wotton, apontado como nefasta 

pelos sujeitos que constituem a Formação Discursiva purista. 

 

 

 

 

 

No enunciado acima, há um interdiscurso religioso sustentando o dizer de lorde Henry 

Wotton. Contudo, esse sujeito-personagem mostra seu rompimento com essa FD purista 

defensora da vontade de verdade que se apresenta no discurso dos bons cristãos. Esse sujeito-

personagem objetiva-se negando a prática da caridade ao mesmo tempo em que aproveita para 

destilar a sua crítica àqueles que vivem, supostamente, para o seu outro. É ao Clero inglês e a 

soberana dos bretanhos a quem se refere lorde Henry Wotton, a cujo aparato de poder este 

sujeito-personagem conclama à resistência ao desnudar, em seu dizer, a alma feia dessas 

instituições que ordenam, aos sujeitos súditos fiéis, um discurso sem que lhes dê o exemplo 

de suas próprias ações: – [...] Hoje quem nos governa é o temor da sociedade, base da moral, 

e o temor de deus, base da religião [...].  
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É essa vontade de verdade que rege o hediondo aristocrata. Ele acredita que sempre 

que lhe houver o desejo, mas que sobre ele impere uma maldição arrancando-o ou tentando 

arrancá-lo “de seu campo de imanência é porque há um padre por ali. O padre lançou a 

tríplice maldição sobre o desejo: a lei da negativa, a da regra extrínseca, a do ideal 

transcendente” (DELEUZE e GATTARI, 1996, p.15) do corpo à alma, das próprias 

necessidades do sujeito em favor de seu outro. E é a essa verdade da abnegação de si, que o 

discurso dos hereges se nega, que passará a se incidir na constituição da subjetividade do 

então jovem, inexperiente e puro sujeito-personagem Dorian Gray. 

Ressaltamos que até o momento em que se encontrara com lorde Henry Wotton, não 

percebemos caráter algum de incorrigibilidade marcando a constituição da subjetividade de 

Dorian Gray, quando fora subjetivado somente por sua impressionante beleza física e a 

harmoniosa brandura de sua alma. Esse sujeito-protagonista é, ainda, o jovem do retrato de 

Basil Hallward e desfila elegância e beleza, alegria e entusiasmo pelos nobres salões 

londrinos os quais frequentava. Corroborando com tudo isso, o encanto em torno de Dorian 

Gray vai além de sua beleza física. Exímio pianista, de suas mãos uma melodia suave e 

envolvente se dissipa pelo ambiente quando ao piano ele senta. Sua música será mais um 

elemento da subjetividade de Dorian Gray que ele usará, mais tarde, para silenciar os 

burburinhos maldosos que surgirão a seu respeito.  

E assim os sujeitos das noites da aristocracia londrina vão se deliciando com a 

presença de Dorian Gray que, estando sempre ao lado de lorde Henry, começa a ser 

discursivizado sob outras formas de subjetivação. Nos bastidores que geram os discursos 

puritanistas vitorianos, a sua subjetividade passa a se construir enquanto uma espécie de um 

histórico “acidente biológico” na sociedade de Vitória frente à eterna beleza física de Dorian 

Gray. Os vitorianos acreditavam que da carne vinha a origem de toda a inquietação, de toda a 

ardência do desejo que atinge os homens e os leva a consequente prática suja do sexo cada 

vez mais acentuada nesse sujeito-protagonista cuja juventude se mostra interminável a cada 

ano.  

Assim, ao bom cristão do século XIX caberia examinar todas as faculdades da alma, 

todos os pensamentos, todas as vontades e até mesmo os próprios sonhos (FOUCAULT, 

1988) vigiar-se, enfim, no todo de sua própria existência para não incorrer em pecado. A 

beleza e a virilidade eternas levam Dorian Gray a entregar-se à libertinagem sexual resistindo, 

assim, à essa repreensão do interdiscurso religioso base da operação da governamentalidade 

dos corpos que foi “desde a época clássica, o modo fundamental entre poder, saber e 

sexualidade” - desconsiderando que - “[...] a menor eclosão de verdade é condicionada 
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politicamente” (FOUCAULT, 1988, p. 11), institucionalizada, pois, pela voz da rainha e do 

clero britânicos.  

São esses os responsáveis por fazer valer a vontade divina em todo o império inglês, o 

centro do poder, aqui na terra, capaz de legitimar a vontade de verdade que Deus lhes revelara 

e, assim, promover as criaturas da condição de simples indivíduo à elevada patente de sujeitos 

filhos do altíssimo.  

Diante das novas discursividades acerca do comportamento arbitrário de Dorian Gray, 

os puritanos passam, então, a experimentar uma pseudo intolerância coletiva, e consequente 

especulação, a respeito dos segredos funestos intrinsecamente relacionados ao cotidiano da 

sexualidade desse sujeito discursivo. Assim, os sujeitos-personagens inseridos na FD dos 

puristas, trabalham fortemente unidos em prol da supremacia da sua vontade de verdade.  

Seguindo a ordem de um discurso puritano que lhes apresenta a legítima vontade de 

verdade de Deus, os sujeitos vitorianos devem, pois, agir, como se fossem todos integrantes 

de uma espécie de “polícia do sexo” em forma de uma bem organizada pastoral cristã, “que 

tem como dever fundamental, a tarefa de fazer passar tudo o que se relaciona com o sexo pelo 

crivo interminável da palavra” (FOUCAULT, 1988, p. 24). Palavra esta não concedida a 

todos, tampouco a todo momento, ou em qualquer lugar, mas antes, submetida ao rígido 

controle discursivo que, acreditavam os bons vitorianos, seria capaz de contornar os perigos 

desse pecado destruidor dos sujeitos santos.    

Assim, diante dessas condições de produção de sua própria subjetividade, temos que, 

se em público, Dorian Gray ocupa o lugar do sujeito belo e admirado, longe dos holofotes 

sociais ele assume uma posição de sujeito monstro sexual. E Dorian Gray passa, então, seguir, 

à risca, a ordem do discurso legitimado e aplaudido entre os vitorianos hipócritas: “se for 

mesmo preciso dar lugar às sexualidades ilegítimas, que vão incomodar em outro lugar: (...), 

senão nos circuitos da produção, pelo menos nos do lucro. O rendez-vous e a casa de saúde 

serão tais lugares” (FOUCAULT, 1988, p. 10, grifos do autor). Neste último espaço Dorian 

Gray jamais estivera. Dele ninguém talvez nunca tenha ouvido falar por ali. Eram os antros da 

noite quem verdadeiramente o conhecia.  

Mas o que por lá se passava também se transformava em dizeres não oficiais entre as 

ladys e os lordes vitorianos. Quanto a isso, no entanto, a eles era preciso calarem-se, no 

máximo um burbúrio inquieto e amedrontado, pois o sujeito discursivo Dorian Gray se 

configurava como uma espécie de silenciosa erupção de um caos social anunciado. A menor 

ponta de um fio desse discurso vindo à tona seria capaz de denunciar que os seus gostos mais 

impuros e as mais estranhas práticas sexuais de sua vida secreta não lhe eram tão somente 
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seus, mas, ao contrário, de todos os que o admiravam e o seguiam por sua beleza 

materializando, dessa forma, o sujeito monstro.   

Assim, o segredo de Dorian Gray era mantido por todos os que participaram de suas 

aventuras transviadas de juventude, por todos os outros sujeitos-personagens que, de alguma 

forma, foram por ele seduzidos, corrompidos, levados a desviarem-se da ordem do discurso 

da sociedade vitoriana e que, assim como ele, são, também, sujeitos incorrigíveis aos quais os 

braços da lei não conseguem alcançá-los. 

Vejamos, no enunciado discursivo a seguir, mais um exemplo desses sujeitos que se 

enunciam e se subjetivam pela FD dos puristas, mas que, no entanto, são, também, 

incorrigíveis e que, como Dorian Gray incorrem em qualquer “pequeno fragmento de 

regicídio” (FOUCAULT, 2010b, p. 70). 
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Ao enunciar com espanto e indignação [...] Salvei-lhe a vida? Essa em que você  

resvala de pecado em pecado. Agora chegou ao crime... [...], as palavras de Mr. Campbell 

denotam a presença do interdiscurso religioso na constituição de sua subjetividade e, portanto, 

a posição-sujeito purista assumida por ele. Da mesma forma, [...] Salvou-me da ruína total 

[...] proferido com o alívio de quem não se importa com a tragédia alheia e somente a sua 

própria segurança lhe interessa, marca o lugar discursivo do sujeito herético Dorian Gray que, 

ao completar com um enfático [...] Não esquecerei [...] lembra ao ex companheiro que este 

também incorreu em crime. Ao transformar o sujeito pintor em cinzas, o sujeito cientista Alan 

Campbell ajudara Mr. Gray a ocultar a morte de Basil Hallward.  

Em um outro momento, quando a música os unira - Alan Campbell [...] Tocava bem 

piano e violino, e fora justamente esse talento que o aproximara de Dorian Gray [...] - esses 

sujeitos-personagens se envolveram em uma espécie de um terrível pecado que, aos olhos 

puristas, seria imperdoável. Mas eles conseguiram evitar a discursivização desse segredo, [...] 

Ninguém ficara sabendo por que se afastaram um do outro [...]. Tampouco o que realmente 

acontecera entre esses sujeitos ex amigos que agora tentavam apagar da memória discursiva 

da puritana sociedade de Vitória que um dia [...]Eles haviam sido íntimos. [...]. Esse efeito de 

sentido é construído quando, para se livrar do poder das instituições que certamente 

interditariam o monstro incorrigível, Dorian Gray, de forma sádica, volta-se, agora, para o 

sujeito Alan Campbell e o relembra o passado: - [...] Dorian apanhou uma folha de papel. 
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Escreveu algumas linhas. Dobrou com cuidado e atirou-a à mesa. [...] Alan estava arrasado. 

Tremia, repetindo:- Não posso, não posso ...- É preciso. E não se demore. [...].  

Interpretamos a partir desse enunciado da sequência discursiva 11 que somente Dorian 

Gray poderia efetivamente denunciar o Sr. Campbel como um sujeito também incorrigível. 

Mas o pecado de Alan é também de Dorian Gray e eles sabem que quando “não se têm provas 

a dar” (FOUCAULT, 2010b, p. 49) nenhum sujeito é incorrigível. Se Dorian Gray estaria ou 

não em um ato de blefe, se iria ou não destruir essas provas, ou usá-las, Mr. Campbel não 

ousou se certificar. Assim, na tentativa de sua “corrigibilidade incorrigível”, o sujeito cientista 

quis, tampouco, entender o motivo que levou Dorian Gray a esse monstruoso ato de crime 

contra a vida humana. [...] - Basta, Gray! Não quero saber mais. [...] Guarde para si seus 

hediondos segredos. Eles já não me interessam. [...]. É possível observar que, naquele 

momento, tomado pelo atravessamento do interdiscurso dos puristas, o presente que Basil 

Hallward lhe dera no passado se configurava, para Dorian Gray, como o grande responsável 

por ele ter se tornado um monstro humano: [...] Eu o matei. Você não sabe o que ele me fez 

sofrer. Seja o que for, na minha vida, pelo que tenha de bom ou de mau, o responsável é ele, 

mais do que o pobre Harry [...].  

Pela figura de Alan Campbell, o enunciado da sequência discursiva 11 vem denunciar 

que a convivência, em paralelo, entre puritanos e hereges é uma questão de sobrevivência, que 

eles se protegem, uns aos outros, das incorrigibilidades comuns entre os sujeitos vitorianos, 

independente da formação discursiva a partir da qual cada um deles se constituem. O 

assassinato de Basil Hallward e a ocultação de seu corpo pelos saberes químicos de Alan 

Campbel se somam ao pecado da incorrigibilidade do passado de ambos transformando-os, o 

sujeito cientista e o sujeito-personagem Dorian Gray, na “figura do criminoso monstruoso, a 

figura do monstro moral” (FOUCAULT, 2010b, p. 64) de cujos tormentos Dorian Gray 

pretende se livrar. 

Contudo, o desaparecimento de Basil Hallward não é suficiente para trazer de volta 

aquele sujeito belo, mas, principalmente puro, o sujeito Kallos e ao mesmo tempo Agattos 

que, em outros tempos, foi discursivizado com prazer e admiração. Na última sequência 

discursiva que trazemos para análise de nosso corpus, consideramos a produção de sentido 

ligada ao que faz o sujeito-personagem protagonista para livrar-se dos horrores que, na 

opinião do próprio Dorian Gray, tinham toda a sua origem no quadro maligno, obra prima do 

sujeito pintor Basil Hallward. 
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O enunciado discursivo 12 traz o momento em que se objetivam o Dorian Gray belo, não 

somente por sua beleza física mas, também, pela posição social ocupada por ele, e o Dorian 

Gray monstro, que se faz objetivar pela crueldade de seus crimes materializada em um retrato 

de horrores O quadro representa a degradação moral da sociedade vitoriana em que está 

inserido este sujeito-personagem. Constituídos por sua história, cada um deles, belo e monstro 

se debatem entre si pelo atravessamento do discurso religioso, demonstrando, assim, o poder 

da vontade de verdade dos sujeitos puristas da sociedade de Vitória.  

O discurso literário corpus apresenta, aqui, uma construção de sentido de como o 

sujeito Dorian Gray, ele mesmo, deseja, agora, a todo custo, retornar à sua condição de sujeito 

bom e reto, voltar a ser visto como fora um dia, quando jovem, antes que Basil Hallward 

pintasse o seu retrato. É que se apossara de Dorian Gray uma saudade triste de seus anos 
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adolescentes, quando sua alma límpida somente alegrava os sujeitos vitorianos. Mas ele se 

deixou enveredar pela vontade de verdade dos hereges, entregou-se à libertinagem sem se 

importar que, sendo o sexo reprimível, “isto é, fadado à proibição [...] o simples fato de falar 

dele [...] possui como um ato de transgressão deliberada” (FOUCAULT, 1988, p.12), levá-los 

a praticá-lo era, pois, colocar esses sujeitos, também, na desordem da lei. Dorian não hesitou, 

[...] Arrastara muitas vidas à vergonha [...]. 

O efeito de sentido aqui produzido oportuniza a leitura de que o sujeito Dorian Gray 

chegara ao auge do limite de suas monstruosidades a ponto de não mais suportá-las e querer 

parar. Ele deseja corresponder aos sentimentos de Hetty que não lhe acreditara, ao ouvir do 

próprio Dorian, que este era um homem mau: “ - Os maus são velhos e feios. [...]”. O 

enunciado de Hetty traz de volta o interdiscurso pagão dos antigos, que Dorian Gray agora o 

repele. Esse sujeito-personagem, jovem e pobre, é a mais nova namorada de Dorian Gray e 

personifica a esperança de redenção de sua alma. Por isso, para Dorian Gray, [...] O maior 

encanto do lugar onde ia ver Hetty era que ali ninguém o conhecia [...]. O amor sincero que a 

a moça o dedicaria representa para ele o caminho para a sua purificação.  

Assim, o sentido se constrói pelo atravessamento de posições. É o saber-poder do 

interdiscurso religioso, que volta a falar alto à alma atormentada de Dorian Gray - [...] Há um 

deus que manda os homens confessarem seus pecados na terra, como no céu. Se não 

houvesse confissão, não haveria punição. Sem punição, como conseguiria purificar-se? [...]. 

Mas o embate de vontades de verdade ainda não se encerrara para Dorian Gray. Mesmo 

aterrorizado com os horrores que praticara, ainda não se encontra disposto a seguir a ordem 

do discurso puritano, pois ele se recusa à confissão, teme ao cárcere e à sua consequente 

morte social, já que a “interdição, censura e negação são mesmo as formas pelas quais o poder 

se exerce de maneira geral, talvez em qualquer sociedade e, infalivelmente” (FOUCAULT, 

2010b, p.15), não se fazia diferente na sociedade vitoriana.  

Não havia, pois, por que se arriscar com uma confissão suicida. [...]  Se confessasse, o 

mundo o encerraria em um asilo de loucos[...]. O efeito de sentido causado por esse 

enunciado é o de que, para o sujeito protagonista do discurso literário O retrato de Dorian 

Gray se faz “necessário o silêncio da razão para curar os monstros” (FOUCAULT, 2010a, 

p.13), para evitar a interdição de sua palavra, para fugir, enfim, do encarceramento de seu 

corpo belo onde está aprisionada a sua alma monstruosa refletida em seu retrato. Com o 

sujeito-personagem Basil Hallward transformado em cinzas, prova alguma de sua 

incorrigibilidade pesava sobre si.  Dorian Gray, então, solta uma gargalhada debochada que o 

leva de volta ao lugar de sujeito herético. 
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Mas o discurso aponta para outros sentidos, o retrato ainda estava ali, denunciando-o a 

si mesmo. Ocorrera-lhe, pois, naquele momento, uma ideia para enterrar, de vez, qualquer 

vestígio de seus crimes monstruosos. Foi quando [...] Dorian olhou à sua volta. Viu a faca 

com que matara Basil Hallward. [...] Segurou, pois, a faca e trespassou o retrato. [...]. Neste 

momento é construído um efeito de sentido que nos leva a interpretar: mesmo em silêncio, 

bem escondido, lá longe, o interdiscurso religioso se constitui enquanto uma presença ausente 

na construção da subjetividade do sujeito-personagem Dorian Gray.  

Horrorizado com o aspecto velho, feio e monstruoso de seu retrato, Dorian Gray 

cumpre a promessa que fizera, na juventude, a Basil Hallward, conforme vimos no enunciado 

discursivo 6, apresentado no tópico 4.1: [...] Quando achar que estou envelhecendo, suicidar-

me-ei[...]. O efeito de sentido da morte de Dorian Gray, possibilita-nos interpretar como um 

ato extremo de auto-punição, por parte desse sujeito personagem, na esperança de regressar à 

Formação Discursiva dos puritanos e, assim, se reconciliar com a pureza de sua adolescência.    

De acordo com Foucault (2013b, p.12), o corpo humano “é um grande ator utópico”, 

visto que é nesse espaço onde se aprisiona a mais obstinada, a mais possante de todas as 

utopias, o grande mito da alma.  No que se refere a produção de subjetividade desse sujeito-

personagem, é possível dizer que este havia se libertado, agora, da utopia-heteropia de seu 

mágico espelho. O retrato de Dorian Gray, que tanto prazer lhe dera em contemplar, sozinho, 

a podridão de seu caráter, encontrava-se agora exposto aos olhos de todos, contudo, era o 

espaço monstruoso de seu cadáver que, inerte, expunha a estes a verdadeira face de seu 

modelo. 

 Nas palavras do filósofo (FOUCAULT, 2013b, p.15), esses dois lugares, “espelho e 

cadáver é que asseguram um espaço para a experiência profundamente e originariamente 

utópica do corpo; [...] é que silenciam e serenizam [...] – esta grande cólera utópica que corrói 

e volatiza o nosso corpo a todo instante”. Como se fora um sujeito sem anomalias, a realidade 

monstruosa do sujeito modelo do retrato tomou conta de seu corpo inerte, que nem um pouco 

lembrava a esplendorosa beleza de sua juventude eternizada até aquela [...] noite 

luminosa[...]. Quanto ao quadro, este voltou a ser o espelho da alma bela, pura e branca do 

sujeito Dorian Gray, cujas discursividades a seu respeito permanecerão através dos 

incessantes resgates da memória discursiva dos vitorianos que [...] só pelos anéis [...] 

conseguiram identificá-lo [...].  

Conforme vimos, é o desenrolar da trama discursiva wildiana que vai nos mostrar ser 

nesse jogo mesmo de vontades de verdade, as anunciadas e as que não se podem proferir em 

público, que o discurso nefasta e hediondo de lorde Henry Wotton vai, gradativamente, se 
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descortinando em Dorian Gray, abrindo-lhe os olhos e os ouvidos e todos os sentidos desse 

sujeito-personagem protagonista, revelando assim, como a subjetividade é uma construção 

que emana também do exterior. Ao ser seduzido e afastado de sua condição de jovem belo e 

cândido, transforma-se em um monstruoso sujeito incorrigível que acredita que “o prazer é a 

afecção de uma pessoa ou de um sujeito, é o único meio para uma pessoa ‘se encontrar’ no 

processo do desejo que a transborda” (DELEUZE e GATTARI, 1996, p.18). Para Dorian 

Gray, mesmo os prazeres mais artificiais lhe eram como “reterritorializações” de si.   

 E o prazer de Dorian Gray estava fora do Palácio e da Abadia. Encontrava-se em uma 

outra ordem de real, no território das secretas vontades de verdade daqueles que se inscrevem 

na FD dos hereges. E fora isso o que levara Dorian Gray a ser discursivizado, antes e após sua 

morte física, como um belo monstro que fascina, encanta e seduz, mas que irradia, 

principalmente entre os sujeitos puritanos, os discursos em torno do sexo “intensificando a 

consciência de um perigo incessante que constitui, por sua vez, incitação a se falar dele” 

(FOUCAULT, 1988, p. 33).  

É assim que a construção do sentido nessa obra literária transforma esse sujeito-

personagem em um incitante acontecimento discursivo, pois a construção dos modos de 

subjetivação do sujeito Dorian Gray é constituído a partir dos dois indivíduos que se 

entrelaçam, dois pecados que se intercambiam, todos eles, ao mesmo tempo, em um único 

sujeito monstruoso. De acordo com os postulados de Foucault (2010b, p. 54), podemos dizer 

que Dorian Gray é, portanto, um monstro não do tipo ao qual imputamos 

 

uma noção médica, mas uma noção jurídica. No direito romano, que 

evidentemente serve de fundo para toda essa problemática do monstro, 

distinguem-se com cuidado, se não com clareza, duas categorias: a categoria 

da deformidade, da enfermidade, do defeito (o disforme, o enfermo, o 

defeituoso, é o que chamavam de portentum ou ostentum ) e o monstro, o 

monstro propriamente dito. 

 

A discursividade em torno de Dorian Gray em nada lembra aos vitorianos a existência 

de um portentum, esse indivíduo monstruoso o qual é essencialmente a mescla “o misto de 

dois reinos, o reino animal e o reino humano: o homem com cabeça de boi, o homem com pés 

de ave, monstros” – haja vista que Dorian Gray não representa - “o misto de duas espécies” 

(FOUCAULT, 2010b, p. 54), como o porco com cabeça de carneiro. O sujeito-personagem 

protagonista da obra corpus, ao contrário, traz em seu corpo aquilo que é considerado o objeto 

da mais alta aspiração dos sujeitos vitorianos, a harmoniosa proporção entre suas partes 

compondo a beleza de seu físico por inteiro.  
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Basilados em Eco (2004), podemos afirmar que o sujeito discursivo Dorian Gray é um 

mister dos deuses. Dono de uma beleza apolínea, suas formas harmoniosas são um lugar de 

contemplação, de adoração. Nada em excesso, nada lhe falta. Ele é a expressão maior do belo 

- associação direta ao bom. É tudo o que agrada e o que se deseja. É o imaginário de desejo-

lei de toda uma sociedade que não ousava, não pretendia, tampouco, dele se desprender; a 

plenitude do belo era o escopo daqueles que não se arriscavam a desviar-se da ordem do 

discurso de sua soberana.  

Por outro lado, ainda retomando Eco (2004), não podemos deixar de mencionar um 

outro deus que enxergamos se fazendo presente na constituição da subjetividade desse sujeito-

personagem. Dionisíaco, Dorian Gray fora discursivizado como um suscitador das paixões 

devastadoras, materialidade do caos, a desenfreada infração de toda regra. Como ele próprio 

se definira, ainda na juventude, um Príncipe Encantador, mas que fora capaz de levar 

mulheres ao suicídio, como acontecera com Sibyl Vane, ou, na melhor das hipóteses, 

transformar belas e inocentes meninas em damas da noite do cais, como a mulher anônima 

que bebia com James Vane.  

Tão belo quanto monstruoso, a construção discursiva do sujeito Dorian Gray 

subjetiva-o enquanto um típico sujeito deus independente ao Clero e a Coroa e que, por isso, 

atende aos chamados do bem, por Apolo, e aos maus desejos e insultuosos caprichos de 

Dionísio. 

É assim que, resistente à ordem discursiva da era vitoriana, a construção do sentido se 

faz no diálogo tenso entre o espírito do deus grego da desordem e do caos presente na 

constituição da subjetividade de Dorian Gray no momento mesmo em que não conseguimos 

comprovar a dialética do ideal da Kallokagathía em relação ao belo/bom, feio/mal. Nem 

mesmo as discursividades acerca da extraordinária beleza desse sujeito-personagem 

conseguiram silenciar os cochichos que, aos pés de ouvidos, discursivizavam as práticas 

monstruosas da vontade de verdade dos hereges seguida pelo sujeito-personagem Dorian 

Gray.   

A cerca dos sujeitos que, como Dorian Gray, são um mister de maravilhoso e aflitivo é 

o que versa o tópico final de nosso trabalho, quando estaremos mostrando, em nossas análises 

de enunciados imagéticos e verbais retirados da revista Men’s Health, que o pesado e o 

delicado compõem, na sociedade contemporânea, discursos que se aproximam sem refuta 

trazendo-nos, aos sujeitos deste século XXI, a ressignificação da beleza e da monstruosidade. 
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4.3 A ressignificação da beleza e da mostruosidade: o lugar do corpo na produção 

discursiva contemporânea 

 

O mais das vezes, as vidas seguem seus caminhos como os rios. As 

mudanças e as metamorfoses próprias a essas vidas, sobrevindas em 

consequência das áleas e das dificuldades ou simplesmente ligadas ao curso 

natural das coisas, aparecem como as marcas e rugas de uma execução 

contínua, quase lógica, que conduz à morte. Com o tempo, a gente se torna 

finalmente aquilo que é, a gente só se torna aquilo que é.  

 

(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 11) 

 

Em nossos dias, na memória discursiva a cerca da beleza dos sujeitos deste terceiro 

milênio, o culto ao belo apolínio se mantém vivo, como nunca antes o fora. Essas marcas dos 

sujeitos de outrora reaparecem-nos, agora, atravessadas pelo saber médico que discursiva o 

corpo saudável, transformando esse corpo em um expoente de discursivização social em todas 

as classes.  

Vemos, então, na contemporaneidade, os sujeitos expandirem suas práticas 

perseguidoras da beleza física de Apolo, ainda que a boa conduta do deus grego nem sempre 

esteja associada à preocupação primeira dos sujeitos sociais: a busca pelo corpo “sarado”, o 

desejo inquieto pela perfeição de um corpo belo. Assim, o sujeito contemporâneo encontra-se 

inserido em uma outra vontade de verdade que não lhes permite à imposição de um limiar 

entre si mesmo e qualquer conceito de monstruosidade vigente nos discursos das sociedades 

passadas. 

E essa nova forma de produção de modos de subjetivação dos sujeitos encontra 

respaldo nos dizeres da mídia que atua na governamentalidade dos corpos. Diferente dos 

castigos de outrora, que se concentravam no suplício dos corpos, na sociedade atual, a tortura 

se impõe sobre a alma do sujeito resistente a esse governo de si e dos outros. Assim, agindo 

como uma instituição disciplinar, os discursos midiáticos se impõem como vontades de 

verdade procedentes de um biopoder que, legitimado pelo saber médico-jurídico, dita normas, 

comportamentos, modos de ser e de viver bem, regras de como atuar em sociedade.  

 Isto porque ao receber e se apropriar de um conteúdo midiático, o sujeito estabelece 

uma relação de autorreflexão, o que o ajuda em seu processo de subjetivação, pois 

“apoderando-se de mensagens e rotineiramente incorporando-as à própria vida, o indivíduo 

está implicitamente construindo uma compreensão de si mesmo, uma consciência daquilo que 

ele é e de onde ele está situado no tempo e no espaço” (THOMPSON, 2009, p. 45-46). 



125 

 

 

Entendemos, então, que o ambiente midiático, o áudio, o visual, o impresso, e aí 

também incluímos as redes sociais, tem sido, na sociedade contemporânea, o espaço     

disseminador de práticas discursivas caracterizando-se como o lugar ideal para se estabelecer 

uma “comunicação de massa”, aqui entendido não como o alcance a uma grande quantidade 

de indivíduos, apenas, mas sim, a uma grande pluralidade de destinatários.  

Neste ambiente, indivíduos de todas as classes encontram espaço para a construção 

permanente de modos de subjetivação. Ressaltamos, contudo, que este processo de 

constituição do sujeito não acontece de forma repentina, tampouco individual, ao contrário, 

segundo Thompson (2009, p. 46) 

 

acontece lentamente, imperceptivelmente, dia após dia, ano após ano. É um 

processo no qual algumas mensagens são esquecidas outras são retidas, no 

qual algumas se tornam fundamento de ação e de reflexão, tópico de 

conversação entre amigos, enquanto outras deslizam pelo dreno da memória 

e se perdem no fluxo e refluxo de imagens e ideias. 

 

Não podemos, assim, não enxergar como a mídia, alicerçada nos ditames do biopoder, 

controla os comportamentos e os dizeres dos sujeitos que, influenciados por ela, vigiam-se a 

si e aos outros. A cada época, novas dizibilidades surgem trazendo à tona novas vontades de 

verdade como a dos enunciados da capa da revista Men’s Health (Novembro, 2014 – Abril, 

2016 – Outubro, 2016), que possibilita uma leitura da construção de sentido e produção de 

modos de subjetivação a partir do novo status do belo, legitimado por essa revista, que 

ressignifica o lugar da beleza e da monstruosidade.  

No enunciado imagético que agora apresentamos, e também o enunciado verbal, há a 

produção discursiva na capa da revista sobre um sujeito veterano de guerra, cujos membros 

foram amputados durante a realização de seu ofício. O que antes era discursivizado como 

anormal e monstruoso, e por isso escondido por vergonha e medo, vem hoje à luz 

espetacularizando o corpo desse sujeito, como forma de produção de saber e dizer o corpo 

mutilado subjetivando-o a partir de um novo gesto de interpretação.  

Por espetáculo, Santos (2012) entende como tudo aquilo que é encenado por alguém e 

que nos atrai e prende a atenção enquanto espectadores. Para o autor, o espetáculo mexe com 

o tecido das representações humanas e se atrela à tarefa de produção de realidade. O discurso 

produzido pela Men’s Health a partir da imagem desse sujeito combina espetáculo com 

ressignificação de sentido a partir dos novos dizeres sobre esse corpo mutilado, onde se 

produz uma nova verdade acerca da noção de beleza levando esse modelo a se subjetivar não 

mais como monstro, mas enquanto um sujeito belo.  
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        Figura 2 – O modelo mutilado é capa da revista 

                                        

Fonte: portalimprensa 

 

Ao fazermos uma leitura discursiva da imagem acima, vemos a ausência de um sorriso 

amplo desse modelo mutilado não como uma tristeza ou vergonha pela perda de seus 

membros, mas, antes, uma marca de virilidade comum ao seu lugar de sujeito homem não 

menor que os seus companheiros das tropas armadas americanas que retornaram ao seu país 

sem deformidades em seu corpo físico. O sujeito materializado na capa da revista, Noah 

Galloway, é um ex-combatente de guerra e integrou as tropas que ocuparam o Iraque no ano 

de 2005. Ele não é, apenas, mais um dos sobreviventes da explosão do veículo militar que o 

conduzia. Ao contrário, ao voltar aos Estados Unidos, esse sujeito faz jus ao seu lugar de 

soldado, que antes ocupara no exército de seu país, e não se deixa vencer pelas barreiras de 

sua deficiência.  

Impulsionado pelos novos discursos de inclusão social - próprios de seu tempo - que 

negam a incapacidade do corpo com deficiência, ele luta para recuperar a boa forma física, ser 

uma pessoa segura e elegante, ter uma carreira vitoriosa, além de ser um pilar de sua 

comunidade, (Men’s Health, 2014), conforme aponta o enunciado verbal da matéria trazida no 

interior da revista. Esses são os novos dizeres acerca do sujeito vitorioso, do sujeito herói da 

época líquido-moderna (BAUMAN, 2005) que deve estar em permanente autocriação de sua 
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subjetividade e que atende, assim, aos ditames do saber médico discursivizado pela revista 

Men’s Health.  

Ao buscarmos a interpretação desse enunciado imagético, encontramos nos ditos e 

escritos sobre a arte da governamentalidade, apresentada por Foucault (2012) uma explicação 

para a construção da subjetividade desse modelo mutilado a partir de suas tatuagens.  

As figuras que ele estampa funcionam como uma espécie de técnicas do cuidado de si 

desse sujeito discursivo que, ao admirá-las, empreende um retorno a si mesmo. Olhando para 

o próprio corpo, o sujeito discursivo enfrenta a sua deficiência e a inquietante recusa desse 

lugar de sujeito inválido, uma vez que “o espaço do corpo não é produzido somente por uma 

realidade geral, ele, também, é criado por um cuidado consigo mesmo, pelo desejo de uma 

vida saudável, pelo desejo de ser belo e de parecer bem para si e para o outro” (FONSECA-

SILVA, 2007, p. 414).  

É dessa forma que o sujeito Noah Galloway ostenta the biggest tatoo - a sua maior 

tatuagem - no lado esquerdo de seu peitoral, musculosamente construído, a partir de onde a 

gravura se estende pelo ombro seguindo até a extremidade do que restou de seu braço. A 

escolha desse sujeito produz, pelo discurso da revista, formas de subjetivação pela evidência 

do braço que perdera nos campos de batalha, produzindo, ainda, um efeito de sentido de que 

ele não se envergonha de sua “deficiência”, mas, ao contrário, constrói a sua subjetividade a 

partir de sua diferença encontrando nela o seu lugar de sujeito belo, como os outros homens 

“normais” discursivizados nas capas da Men’s Health.  

Seguindo o padrão de corpo que é sempre discursivizado na revista, há uma 

construção de sentido de corpo belo pela imagem que é produzida do soldado mutilado, por 

meio da barriga “tanquinho”. Sem pelos, bíceps e tríceps, peitoral e perna são uma explosão 

de músculos vivos de um sujeito que encontra no saber da tecnologia do século XXI o 

caminho para a reconstrução de seu corpo saudável e belo. 

Sua perna mecânica se configura não somente como parte essencial à sua locomoção, 

mas como parte integrante de si que lhe proporciona a volta de sua rotina normal de 

exercícios físicos e lhe permite adentrar, de novo, no mundo fitness, mesmo que não se 

encontre, na íntegra, nos ditames, já legitimados, desse universo. Sendo o corpo uma 

produção discursiva, saberes e poderes outros, como o da medicina e da tecnologia, legitimam 

o uso de seu membro mecânico dizendo-lhe que este é uma arma necessária à sua vida de 

lutas, de batalhas e de guerras, um instrumento que faz parte da construção dos modos de 

subjetivação nesse discurso.  
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A espetacularização e a ressignificação da subjetividade do sujeito discursivizado na 

capa dessa revista, confirma que “todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se 

outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um 

outro” (PECHEUX, 1990, p. 53).  

Assim, a escolha do fundo branco para a capa da Men’s Health é uma estratégia 

discursiva desse veículo midiático que enuncia a ordem do discurso internacional de um 

padrão estético, no momento mesmo em que favorece a construção de modos de subjetivação 

dos sujeitos leitores a partir do destaque de seu enunciado pela imagem que se constrói do 

modelo mutilado. Esse destaque é, ainda, acentuado pelo enunciado verbal  Noah Galloway is 

the 2014 ultimate Men’s Health Guy next year: you,  onde se evidenciam o nome do modelo, 

em negrito, e, em vermelho, o fato de este ser o super-homem desta edição.  

Uma vez que não se encontra na ordem do discurso padrão exigido para estampar a 

Men’s Health, o efeito de sentido percebido na imagem desse sujeito poderia não ser o 

mesmo. Fora da espetacularização da capa dessa revista, a memória discursiva acerca do 

corpo com deficiência poderia construir um efeito de sentido a partir do qual se veria um 

indivíduo aleijado, incapaz, dependente da caridade alheia e infeliz com o seu corpo 

considerado anormal e monstruoso, conforme Foucault (2010b).  

No entanto, o discurso produzido na capa da revista demonstra os deslizes nos efeitos 

de sentido das dizibilidades sobre o ser belo e o ser monstruoso de cada época, de cada 

sociedade. Se para o saber-poder em voga na idade média a mistura de dois reinos constituía 

uma monstruosidade como aponta (FOUCAULT, 2010b), na atual contemporaneidade, a 

união do reino humano com as ferramentas da engenharia mecânica, faz surgir um indivíduo 

que é homem e que é máquina, contudo ele não se subjetiva em sua sociedade, enquanto um 

sujeito monstruoso como assim o fora o Dorian Gray na era vitoriana.  

Esta produção discursiva do homem robô, longe de causar horror e pânico, tampouco 

subjetivá-lo como um sujeito anormal pelos ditos sujeitos normais, fascina-nos a todos pois 

esse sujeito, na imagem do modelo mutilado, reverbera a verdade legitimada da Formação 

Discursiva do corpo saudável, fitness e independente, o que repercute na construção de modos 

de subjetivação dos demais sujeitos sociais leitores da Men’s Health que também superarão as 

suas deficiências.     

Assim, com o advento das novas tecnologias, o saber da ciência se apresenta como um 

discurso de poder que é capaz de negar toda uma vontade de verdade “absoluta” -  de um 

passado não muito remoto - sobre o indivíduo misturado. Pertencendo o sujeito discursivizado 

na revista a um reino quase tão robótico quanto humano, poderíamos interpretá-lo como a 
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personificação do belo Apolo e/ou o Dionísio de nossos dias, assim como fora Dorian Gray na 

sociedade londrina da era da soberana Vitória. A discursividade em torno de Noah Galloway é 

perpassada pelo efeito de sentido que constitui um misto de beleza e horror, confusão aos 

sentidos, luz para os demais sujeitos que enfrentam as dificuldades da deficiência de si e do 

corpo social que ainda não se encontra inteiramente capaz de recebê-lo. 

 Basilada no discurso da ciência de seu tempo, a mídia aproveita-se do saber-poder em 

voga na contemporaneidade e espetaculariza esse sujeito cujos modos de subjetivação se 

constrói ressignificando a irrupção do caos na harmonia dos membros do corpo do modelo 

mutilado e nele construindo um novo efeito de sentido acerca do belo. Essa forma de 

subjetivação corrobora com aquilo apontado por Eco (2004), que diz que diferentes modelos 

de beleza podem coexistir mutuamente, em uma mesma época. 

 Com um olhar mais atento ao enunciado, que mostra uma aparente sugestão e convite 

despretensiosos, podemos trazer como um gesto de interpretação no final do enunciado verbal 

– “next year: you” -  mais uma estratégia discursiva do sujeito enunciador da revista. Esta é 

uma instituição que está a serviço do capitalismo e sua função visa, pois, a construção do 

efeito de sentido voltado a um lucro sempre maior, que deve ser alcançado com a venda 

expressiva de exemplares. 

 . Para alcançar esse objetivo, o discurso da revista Men’s Health produz nos demais 

sujeitos leitores, com ou sem deficiência, e que compram a revista, um efeito de sentido de 

que eles podem alcançar esse corpo do desejo. A ordem de seu discurso pretende, pois, 

interpelar, o maior número possível de leitores. Para isso, a revista se coloca como um sujeito 

social inclusivo que, sem pré-conceitos e com respeito às diferenças, põe em cena um homem 

mutilado e reconstruído pelo saber da tecnologia. A construção discursiva do modelo 

mutilado acontece, ainda, pelo viés dos novos dizeres acerca do saudável e do fitness 

legitimados pelo saber-poder da medicina contemporânea. Com essa estratégia, vemos a 

produção desta materialidade midiática enquanto um dispositivo discursivo que, opera “na 

construção de subjetividades, dita técnicas disciplinares, padrões de comportamentos e 

gerencia a vida dos sujeitos, através das múltiplas formas de controle e de fabricação de 

verdades” (NASCIMENTO, 2016, p. 42).  

 É assim que, com o aval das instituições de nossos dias, são construídos os modos de 

subjetivação na pós-modernidade. Este novo corpo fitness discursivizado na revista é, então, 

autorizado, a dar um adeus feliz ao seu status de monstro, de indivíduo dionisíaco, e se incluir 

no mundo dos sujeitos belos. Sua deficiência não é silenciada mas, ao contrário, 

discursivizada para mostrar que esse sujeito-homem é tão belo e normal quanto os que não 
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sofreram mutilação alguma. Noah Galloway, espetacularizado pela Men’s Health, pode ser, 

agora, simplesmente, o Deus Apolo de sua sociedade. E assim se dá a vitória dos sujeitos 

amputados que se sujeitam a seguir nas trilhas do discurso da revista.  

 A estratégia de discursivização e espetacularização de Noah Galloway pelos editores 

da revista, promovendo, assim, novas modos de subjetivação para os sujeitos mutilados, nos 

oportuniza a fomentar um diálogo com as formas pelas quais fora subjetivado, na sociedade 

vitoriana do século XIX, o sujeito-personagem protagonista do discurso literário de Oscar 

Wilde. Ambos os sujeitos se encontram, pois, na esteira dos acontecimentos discursivos 

acerca da beleza e da monstruosidade.  

 Assim, como vimos em O retrato de Dorian Gray, o modelo mutilado nos mostra que 

os sujeitos seguem no curso dos discursos de suas sociedades, em todas as épocas, 

subjetivando-se pelas muitas vozes que os constituem do exterior discursivo. São essas vozes 

externas que os subjetivam enquanto belo e bom ou feio e mal e é nessas discursividades 

múltiplas onde percebemos que o sujeito e o sentido são plurais. Nesse ínterim, a produção de 

sentido acerca da beleza e da monstruosidade não são construções sólidas, são, pois, 

transitórias e existem sempre através das produções históricas e discursivas das sociedades, 

em práticas subjetivadoras que edificam os sujeitos sociais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Gostaríamos de poder enunciar, agora, os últimos dizeres proferidos pelos vitorianos 

sobre a forma como se subjetiva o sujeito-personagem Dorian Gray. Também é um desejo 

nosso que nos fosse possível trazer, neste trabalho, as últimas dizibilidades que versam a 

vontade de verdade acerca do belo e do monstruoso em sua historicidade. A última palavra, 

no entanto, sabemos que não somos capazes de enunciar, tampouco sozinhos, pois o discurso 

é sempre permeado por outros discursos, ficando assim, na sua infinita incompletude. 

         Por isso, gostaríamos que esta palavra nos envolvesse e nos levasse para além de todo 

começo possível (FOUCAULT, 2010a), que proporciona sentidos diversos a todo enunciado, 

que anuncia, sempre, um novo começo e um novo final. Assim, o último discurso, 

entendemos, ainda está por vir; a verdade derradeira também; e a subjetividade, como os 

primeiros, essa não cessa de se reconstruir, de assumir formas diferentes que são sempre 

outras. Tracemos, pois, algumas breves considerações acerca dessa leitura discursiva que 

acabamos de empreender aqui.  

        Ler o discurso literário de Oscar Wilde implicou-nos adentrar na historicidade da 

beleza e da monstruosidade, pois, no interdiscurso descansam todos os já-ditos que, acionados 

pela memória discursiva, sustentam os novos dizeres sociais ressignificando os sentidos 

“primeiros” e construindo as novas vontades de verdade das sociedades dos sujeitos que 

enunciam.  É assim que vemos a Formação Discursiva dos puristas e a FD dos hereges, que se 

apoiam nos discursos médico-jurídicos medievais, se atravessando de viés na constituição da 

subjetividade do sujeito-personagem protagonista de O retrato de Dorian Gray.  

        Esse saber-poder que permeou as dizibilidades sobre a beleza e a monstruosidade nos 

séculos XVII e XVIII, sabemos, atravessaram as eras em um regime de repetibilidades 

incessantes e de ressignificações diversas por entre as mais distintas sociedades. As redes de 

memória que operam todo dizer, não diferentemente operaram, também, as relações 

interdiscursivas entre os vitorianos e os povos que os antecederam. Assim, era um propósito 

nosso investigar as regularidades e as singularidades comuns a esses dizeres, em toda a sua 

historicidade e, a partir disso, entender como se constitui, no discurso literário de Oscar 

Wilde, a produção da subjetividade de um personagem ao qual se reservou uma posição-

sujeito dual.  
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        O que vimos foi a produção de sentido e de subjetividade desse sujeito se efetivar nas 

esferas das duas formações discursivas que identificamos separando os demais sujeitos-

personagens do discurso literário de Oscar Wilde: a FD dos puristas e a FD dos hereges. 

Assim, entendemos que esse sujeito se encontra imerso aos discursos que se dispersam no 

social vitoriano e que a produção de sua subjetividade, portanto, se constitui nessa dispersão 

desses discursos exteriores que o envolvem e o capturam como uma teia. Concebido em um 

limiar de discursividades que separam os puros e os hereges, foi possível a construção de 

sentido que produz um efeito de dualidade ao sujeito-personagem protagonista do discurso 

literário de Oscar Wilde. Dorian Gray é belo e é monstro.  

        Retomando o capítulo 3, foi possível observar que o sujeito-autor de nosso objeto de 

estudo era um poeta cujos trabalhos - poemas, peças teatrais e contos -  eram discursivizados 

sempre com muito sucesso na Inglaterra de seu tempo, nos principais países da Europa, e em 

Os Estados Unidos da América também. Isso explica a construção do belo e do feio, em seu 

discurso literário, de acordo com as vontades de verdade dos sujeitos do ocidente, mais 

especificamente dos grandes pensadores da Grécia antiga. Assim é que, pelas redes de 

memória que interligam os discursos e constituem os povos de todas as sociedades humanas, 

o ideal de belo do povo grego também se institucionaliza entre os vitorianos, que passam a 

cultivar a beleza apolínia no momento mesmo em que lhes assombram as ações dionisíacas 

deste outro deus helenista.   

        O que percebemos, no entanto, é que pelas condições de produção em que estava 

imerso o seu discurso literário, Oscar Wilde resiste à ordem dos discursos régio-clericais 

aproveitando-se da refuta dos ingleses à desordem, à desproporção e à falta de harmonia para 

criar um sujeito-personagem que, semelhante ao deus dos antigos filósofos, reunisse em si, 

graça, beleza e juventude, mas que, também, diferentemente desse cânone dos gregos, fosse 

capaz de silenciar, exatamente em sua beleza, a realidade feia dos vitorianos constituída pelas 

monstruosidades de suas condutas.        

          Assim, Dorian Gray desmente o ideal grego da Kalokagathya que associava o bom ao 

belo e o mau ao feio. É que esse sujeito-personagem é subjetivado pelos discursos oficiais 

enquanto o Apolo da sociedade inglesa, ao mesmo tempo em que ele luta para esconder e/ou 

interditar os dizeres dos sujeitos comuns que constituíam, de acordo com a nossa leitura 

discursiva, a sua subjetividade dionisíaca relacionando-o ao deus do caos, o deus Dionísio. 

        Nesse discurso literário, o sujeito Dorian Gray representa o cânone das perfeições, o 

ideal clássico da harmonia e das proporções do corpo humano, o conceito de beleza 

institucionalizado pelo Homem de Vitrúvio. Tudo o que fora discursivizado na era vitoriana 



133 

 

 

encontra-se num só sujeito que se subjetiva a partir desses dizeres sobre si personificando o 

belo e o bem da sociedade britânica dos tempos da rainha Vitória. Mas, pela leitura discursiva 

empreendida, o sujeito Dorian Gray mostra que toda beleza silencia uma espécie qualquer de 

erro possível. No que se refere a esse sujeito-personagem, o feio que constitui a sua 

subjetividade encontra-se na sua resistência aos saberes e poderes de seu tempo, nas infrações 

por ele cometidas à ordem do discurso vitoriano, o que lhe confere uma monstruosidade de 

caráter.   

        Entre os vários desvios da norma, Dorian Gray deixou-se amar por muitos, 

indefinidamente, mas não conseguiu amar nem mesmo a Sybil Vane, contra quem comete o 

seu primeiro pecado régio-clerical. Aboliu o casamento, a mais sagrada instituição Bretanha. 

Tornou-se um dândi, esse sujeito réu-confesso que recusa a dor como forma de purificação e, 

ao contrário, vive a vida de maneira intensa, segundo suas próprias regras, na ânsia por 

realizar os seus desejos e prazeres proibidos.  

 Esse sujeito-personagem contraria, assim, aqueles que representam a FD puritana da 

sociedade de Vitória em cujos fios de memória repousa o discurso cristão de São Francisco de 

Sales. De acordo com esse sujeito puro, é sempre necessário seguir o exemplo do elefante, 

animal símbolo e brasão da boa conduta conjugal, que se lava, no rio, das sensualidades e 

voluptuosidades, inteiramente o corpo todo, o coração e as afeições.  

Assim é que, sendo a Coroa britânica a base da lei vitoriana, compreendemos a 

articulação desse discurso religioso também com o saber médico vigente nessa sociedade 

ressignificando o conceito de monstro. Nesse ínterim, acerca da subjetividade de Dorian Gray, 

é produzido entre os súditos da rainha Vitória, os puritanos e os hereges, um novo efeito de 

verdade que legitima esse sujeito-personagem enquanto um monstro moral. O que vemos no 

discurso literário de Oscar Wilde é que a inquietante necessidade dos puristas em livrar-se das 

tentações do pecado denota que a monstruosidade da conduta de uma alma qualquer convive 

em paralelo à beleza de seu corpo físico, produzindo um efeito de sentido de que há sempre 

um demônio hospedado na áurea de todo anjo. 

O corpo tem sido, em todas as épocas, o espaço onde se abrigam todos os olhares, 

onde se investigam saberes e de onde não cessam os dizeres que se constituem na busca pelo 

poder em todas as sociedades. Esses discursos, que legitimaram a beleza e a monstruosidade 

em civilizações passadas, encontram-se arraigados na memória social dos vitorianos e 

fornecem ao sujeito-autor de O retrato de Dorian Gray os componentes para construir a 

subjetividade desse sujeito-personagem tão belo quanto monstro. Não obstante, esses 
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vitorianos institucionalizaram a monstruosidade de tantos outros sujeitos sociais cujo amor 

diferente chamaram de gostos perversos.  

Esses indivíduos eram discursivizados semelhantemente a um portentun cujo corpo, 

metade homem, metade animal, denunciava, com essa mistura de reinos, o castigo de Deus a 

essa criatura a quem a sociedade não poderia chamar de irmão. O que vemos na constituição 

desse monstro dos anos mil e setecentos e mil e oitocentos é o atravessamento dos discursos 

médico-religioso que é legitimado pelo discurso jurídico. Assim, a discursividade em torno do 

sujeito Dorian Gray encontra-se nessa regularidade discursiva que, atravessando a fronteira do 

tempo através de uma memória social e se imbrincando nos saberes e poderes ingleses, torna-

se uma verdade entre os vitorianos constituindo a subjetividade monstruosa desse sujeito-

personagem. Entretanto, diferentemente das discursividade acerca do portentun, à simetria do 

corpo do belo Dorian Gray é associado o conceito de toda proporção divina, o que não impede 

que também seja discursivizada a monstruosidade de seu bom espírito.  

O dizer é aberto, pois seu sentido sempre pode ser outro, embora nunca qualquer um. 

Dessa forma, a historicidade dos monstros não para. Passados os séculos, novos saberes se 

institucionalizam e a verdade de antes passa não mais a caber no presente de uma sociedade 

que é outra. A busca incessante pelo belo ainda existe efetivamente, contudo, os corpos onde 

se instala a mistura de reinos não mais constituem, na sociedade contemporânea, uma 

anormalidade.  

O que vemos, ao contrário, é o surgimento de novos dizeres acerca do corpo, o que faz 

os sujeitos dessa nova época se filiarem a formações discursivas que surgem em um 

movimento de contraidentificação com o saber médico do passado. Assim, o sentido 

construído na capa que analisamos da revista Men’s Health é a legitimação desses novos 

discursos sobre o antigo corpo anormal que são discursivizados, agora, na sociedade do 

terceiro milênio, pelo viés da valoração, do respeito e da inclusão dos sujeitos com 

deficiência.  

Legitimado pelo novo saber médico-jurídico, o sujeito discursivo Noah Galloway é 

um homem disforme que não assombra, pois à sua imagem é atribuído um efeito de sentido 

que nem um pouco lembra o ignóbil, o desprezível. Esse sujeito com o corpo mutilado, segue, 

apesar disso, o discurso fitness dos nossos dias e ressiginifica, na esteira da produção do 

sentido, os dizeres sobre a beleza e a monstruosidade, oportunizando a construção de modos 

de subjetivação dos sujeitos neste século XXI. Assim, como Dorian Gray, este sujeito 

mutilado é também capa de uma sociedade onde se constituem, lado a lado, as diferentes 

vontades de verdade acerca do harmônico e do desgracioso. 
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A leitura discursiva do objeto de nosso estudo nos mostrou uma produção de sentido 

que garante um efeito de crítica, de sátira aos padrões de comportamento normatizados pela 

sociedade vitoriana, por seus sujeitos que fomentam uma produção discursiva acerca da 

beleza e da monstruosidade. Estes conceitos, presentes em todas as épocas, ressurgem, 

sempre, pelo viés da ressignificação apresentando, pois, uma pluralidade de sentidos que 

constituem a vontade de verdade legitimada, também, de nossos dias. Assim, diante dos 

caminhos percorridos, sempre voltados para a discursivização e construção de sujeitos sociais, 

pensamos ter colocado em tela um olhar discursivo sobre O retrato de Dorian Gray. Caso 

este trabalho suscite novos debates e mais inquietações a outros analistas de discurso, 

compreendemos ter alçado o seu objetivo maior.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BARONAS, Roberto Leiser. Formação discursiva em Pêcheux e Foucault: uma estranha 

paternidade. In: SARGENTINE, V; NAVARRO-BARBOSA, P. Foucault e os domínios da 

linguagem: discurso poder e subjetividade. São Carlos: Claraluz, 2004.  

 

BARONAS, Roberto Leiser. Configurações de memória discursiva em slogans políticos. In: 

GREGOLIN, M. R. (Org.). Filigranas do discurso: as vozes da história. Araraquara: Cultura 

Acadêmica, 2000.  

 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 8 ed. Trad. Michel Lahud e Yara 

Frateschi Vieira. Editora Hucitec, São Paulo, 1997. 

 

BELEM, Euler de França. O beijo na boca dos poetas Walt Whitman e Oscar Wilde. Revista 

Bula. Disponível em: <http://www.revistabula.com/1514-o-bjo-na-boca-dos-poetas-walt-

whitman-e-oscar-wilde> Acesso em: 1 de agosto de 2017.  

 

CAMUS, Alberto. Envelhecer é passar da paixão para a compaixão. Revista Pazes. 

Disponível em: <http://www.revistapazes.com/envelhecer-camus>. Acesso em: 12 de março 

de 2016. 

 

CASTRO, Fausto Calaça Galvão de. Dandismo e cuidado de si: ensaios de subjetivação em 

Balzac. 2010. 292.  (Doutorado em Psicologia Clínica e Cultura). Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Clínica e Cultura. Universidade de Brasília. Brasília, 2010.  

 

CAZUZA, LOBÃO, CARTOLA.  Azul e Amarelo. In: Burguesia. PolyGram, 1989. 

  

CHIUSO, Diogo. O livro do Gênesis: Cadernos de estudos bíblicos. Trad. Alessandra Lass. 

CEDET, Campinas, são Paulo, 2015.  

 

COSTA, Marcos Antonio. Estruturalismo. In: Mario Eduardo Martelotta, (Org.). Manual da 

linguística. 2.ed. 3ª reimpressão – São Paulo: Contexto, 2015.  

 

COURTINE, Jean Jacques. O chapéu de Clémentis. Observações sobre a memória e o 

esquecimento na enunciação do discurso político. In: INDURSKY, F & FERREIRA, M. C. L. 

(Orgs.) Os múltiplos territórios da Análise do Discurso. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 

1999.  

 

COURTINE, Jean Jacques. O chapéu de Clémentis. Observações sobre a memória e o 

esquecimento na enunciação do discurso político. In: GREGOLIN, M. R. V. (Org.). Discurso 

e mídia: a cultura do espetáculo. São Carlos: Claraluz, 2003.  

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 3. Trad. 

Aurélio Guerra Neto; et al. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996.  

 

ECO, Umberto. História da Beleza. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

 

ECO, Umberto. História da Feiura. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2007. 

http://www.revistabula.com/1514-o-bjo-na-boca-dos-poetas-walt-whitman-e-oscar-wilde
http://www.revistabula.com/1514-o-bjo-na-boca-dos-poetas-walt-whitman-e-oscar-wilde
http://www.revistapazes.com/envelhecer-camus


137 

 

 

FERNANDES, Cleudemar Alves. Literatura em Foucault: infinita exterioridade. In: 

SANTOS, J. B. C.; FERNANDES, C. A. (Orgs.) Análise do Discurso: objetos literários e 

midiáticos. Goiânia: Trilhas Urbanas, 2006.  

 

FERNANDES, Cleudemar Alves. Análise do discurso: reflexões introdutórias. São Carlos: 

Editora Claraluz, 2008.   

 

FERNANDES, Cleudemar Alves. Discurso e sujeito em Michel Foucault. São Paulo: 

Intermeios, 2012.  

 

FERREIRA, Maria Cristina Leandro. O quadro atual da análise de discurso no Brasil: um 

breve preâmbulo. In.: INDURSKY, Freda; FERREIRA, Maria Cristina Leandro. Michel 

Pêcheux e análise do discurso: uma relação de nunca acabar. 2 ed. São Carlos: Claraluz, 

2007.  

 

FONSECA-SILVA, Maria da Conceição. Michel Foucault e a Constituição do Sujeito. In: 

Poder-Saber-Ética nos discursos do cuidado de si e da sexualidade. Vitoria da Conquista, 

Uesb, 2007.  

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. de Raquel Ramalhete. – 

Petrópolis: Vozes, 1987. 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: Avontade de saber, tradução de Maria 

Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro, Edições Graal, 

1988.  

 

FOUCAULT, Michel. A vida dos homens infames. In: FOUCAULT, Michel. Estratégia, 

poder-saber. Ditos e escritos IV. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. 

 

FOUCAULT, Michel. O retorno da moral. In: MOTTA, M. B. (Org.). Ética, sexualidade, 

política. Ditos e Escritos V. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004a.  

 

FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. Trad. Márcio Alves Fonseca e Salma 

Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2004b. 

 

FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: MOTTA, M. B. (Org.). Estética: Literatura e 

pintura, música e cinema. Col. Ditos e escritos III. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2006a. 

 

FOUCAULT, Michel. Outros espaços. In: Literatura, música e cinema. Trad. Autran 

Dourado Barbosa. Rio de Janeiro, forense Universitária, 2006b (Coleção Ditos e Escritos III) 

p. 411-421. 

 

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Trad. de Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2008.  

 

FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. São 

Paulo: Edições Loyola, 2010a.  

 

FOUCAULT, Michel. Os Anormais. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Editora WMF, 

2010b.  



138 

 

 

 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 25 ed. – São Paulo: Graal, 2012.  

 

FOUCAULT, Michel. Como se exerce o poder? In: DREYFUS, Hubert L. RABINOW, P. 

Foucault uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica. Hubert. 

Trad. Vera Portocarrero e Gilda Gomes Carneiro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2013a.  

 

FOUCAULT, Michel. O corpo utópico, as heterotopias. Trad. Salma Tannus Muchail. – 

São Paulo: n. 1 Edições, 2013b. 

 

FOUCAULT, Michel. Subjetividade e verdade. Trad. Rosemary Costhek Abílio. – São 

Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2016.  

 

GIL, Jose. Metafenomenologia da monstruosidade: o devir-monstro. In: SILVA, Tomaz 

Tadeu da (Org.). Pedagogia dos monstros: os prazeres e os perigos da confusão de 

fronteiras. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.  
 

GREGOLIN, Maria do Rosário. Recitações de mitos: A história na lente da mídia. In: 

GREGOLIN, M. R. (Org.) Filigranas do discurso: as vozes da história. Araraquara: FLC: 

São Paulo: Cultura Acadêmica, 2000. 

 

GREGOLIN, Maria do Rosário; BARONAS, Roberto. (Orgs.). Análise do discurso: as 

materialidades do sentido. São Carlos, SP: Claraluz, 2001.  
 

GREGOLIN, Maria do Rosário. Foucault e Pêcheux na análise do discurso: diálogos e 

duelos. Editora Claraluz, São Carlos, 2006.  

 

GRIGOLETTO, E. O discurso de divulgação científica: um espaço discursivo intervalar. 

2005. 269f. Tese (Doutorado em Teorias do Texto e do Discurso). Curso de Pós-Graduação 

em Letras. Instituto de Letras. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 

2005.  

 

HENRY, Paul. Os fundamentos teóricos da “análise automática do discurso” de Michel 

Pêcheux (1969). In: GADET, Françoise, HAK, Tony. (Org.). Por uma análise automática 

do discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Tradução Bethania S. Mariani [et 

al.]. 5ª ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2014.  

 

INDURSKY, Freda; FERREIRA, Maria Cristina Leandro (Orgs.). Michel Pêcheux e a 

Análise do Discurso: uma relação de nunca acabar. São Carlos: Claraluz, 2005.  

 

INDURSKY, Freda. A memória na cena do discurso. In.: INDURSKY, Freda et.al. (Orgs.) 

Memória e história na/da Análise do Discurso. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2011.  

 

LISPECTOR, Clarice. Introdução. In: WILDE, Oscar. O retrato de Dorian Gray. 5 ed. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. 

 

MACHADO, Roberto (Org.). Linguagem e Literatura. In: MACHADO, Roberto. Foucault, a 

filosofia e a literatura. Trad. Jean-Robert Weisshaupt e Roberto Machado. Rio de Janeiro, 

2000, p. 137-135. 



139 

 

 

 

MALDIDIER, Denise. A inquietação do discurso – (Re)ler Pêcheux Hoje. Trad. Eni P. 

Orlandi. Campinas: Pontes, 2003.  

 

MARTINS E SILVA, Vera Regina. Efeitos da relação interdiscurso-intradiscurso: a 

costura pelo seu avesso. Anais do SEAD. Disponível em:                                                           

<www.anaisdosead.com.br>. Acesso em: 10 de Outubro de 2017. 

 

MANDROU, Robert. Magistrados e Feiticeiros na França do Século XVII. Trad. Nicolau 

Sevcenk e J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1979.  

 

MATOS, Tiago. O retrato de Dorian Gray. Revista Estante. Disponível em: 

<www.revistaestante.fnac.pt/o-retrato-de-dorian-gray> Acesso em: 2 de julho de 2015.  

 

MUHLSTEIN, Anka. Vitória: retrato da rainha como moça triste, esposa satisfeita, soberana 

triunfante, mãe castradora, viúva lastimosa, velha dama misantropa e avó da Europa. Trad. 

Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.  

 

MUSSALIM, Fernanda. Introdução à linguística: domínios e fronteiras. v.2 / Fernanda 

Mussalim, Anna Christina Bentes (Orgs.). 3ed. São Paulo: Cortez, 2003.  

 

NASCIMENTO, Maria Eliza Freitas do. Sentido, memória e identidade no discurso 

poético de Patativa do Assaré. Recife: Bagaço, 2010.  

 

NAVARRO-BARBOSA, P. O acontecimento discursivo e a construção da identidade na 

história. In: NAVARRO-BARBOSA, P. L; SARGENTINI, V. (Orgs.). Foucault e os 

domínios da linguagem: discurso, poder, subjetividade. São Carlos: Claraluz, 2003. p. 97- 

132. 

 

ORLANDI, Eni Pulcinelli. Interpretação, autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.  

 

ORLANDI, E. P. A Produção da Leitura e suas Condições. In: BARZOTTO, V. H. (Org.) 

Estado de Leitura. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1999. 

 

ORLANDI, Eni Pulcinelli. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas: 

Pontes, 2002.  

 

ORLANDI, Eni Pulcinelli. Discurso e leitura. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

PÊCHEUX, Michel. Discurso: Estrutura ou acontecimento. Trad. Eni Pulcinelli Orlandi. 

Campinas, SP: Pontes, 1990. 

 

PÊCHEUX, Michel.  Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Trad. Eni 

Puccineli Orlandi. [et. al.]. 3 ed. Campinas, SP. Editora da UNICAMP, 1997a. 

 

PÊCHEUX, Michel. A Análise de Discurso: três épocas. In: GADET, F & HAK,T. (Orgs.). 

Por uma Análise Automática do Discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. 3 ed. 

Campinas: Editora da UNICAMP, 1997b. 

 



140 

 

 

PÊCHEUX, Michel. Papel da memória. In:. ACHARD, P. [et al] Papel da Memória. 

Campinas, SP: Pontes Editores, 2010.  

 

REVEL, Judith. Michel Foucault: conceitos essenciais. Tradução Maria do Rosário Gregolin, 

Nilton Milanez, Carlos Piovezani. – São Carlos: Claraluz, 2005.  

 

ROLLEMBERG, Marcello. (Org.). Sempre seu, Oscar: uma biografia epistolar. São Paulo: 

Iluminuras, 2001. 

  

SANTOS, Antonio Genário Pinheiro dos. O Espetáculo de Imagens na Ordem do 

Discurso: a política americana nas lentes da mídia. Brasília: Editora Kiron, 2012.  

  

SANTOS, Lulu.  Apenas mais uma de amor. In: Mondo Cane, Philips, 1992. 

 

SEMIRO, Lucas. As melhores frases de Oscar Wilde. Trad. Dau Bastos. Editora Garamond 

Ltda, 2003.  

 

THOMPSON, J. B. Comunicação e contexto social. In: THOMPSON, J. B. A mídia e a 

modernidade: uma teoria social da mídia. Trad. Wagner de Oliveira Brandão. 11 ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  

 

WILDE, Oscar. De Profundis/Balada do Cárcere de Reading. Trad. Jean Melville. São 

Paulo/SP. Editora Martin Claret, 2007.  

 

WILDE, Oscar. Um marido ideal. Trad. Flávia Maria Samuda. Rio de Janeiro: Ediouro, 

2000.  

 

WILDE, Oscar. O retrato de Dorian Gray. Trad. Clarice Lispector. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 2012.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


