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RESUMO: Os estudos que se nomeiam como de gêneros e sexualidades têm tensionado as              
(im)possibilidades de determinados funcionamentos dessas identidades serem compreendidos        
não somente em uma possível relação mimética com “o real/a realidade”, mas constitutivos             
das próprias relações que os sujeitos constroem na/com a língua. Não se trata de discutir a                
constituição de gêneros e sexualidades enquanto práticas que não podem ser tomadas como             
“naturais” simplesmente, mas de, também, por meio disso, compreender a constituição e o             
funcionamento da língua de que fazem uso os sujeitos ao enunciarem suas identidades de              
gêneros e sexualidades. Entendemos que este simpósio é justificado à medida que ainda há              
muito a refletir sobre como construções de gêneros e sexualidades em sua relação com a               
língua ajudam a repensar as próprias concepções sobre esta. Logo, de uma postura que busca               
criar gestos de leitura sobre os corpos e as vidas, os dispositivos teóricos de análise são                
também tirados das relações de evidência e postos em contínuo movimento. Ou seja, há o               
cuidado de o pesquisador/a pesquisadora, ao tomar uma construção interpretativa, rever           
continuamente sua própria relação com a teoria para que esta não seja tomada como pré-               
construído, de forma a cair na armadilha do que ele próprio/ ela própria, muitas vezes, está                
criticando. Nosso objetivo é, então, convidar os diversos exercícios de gestos de leitura a              
pensar as necessárias polêmicas relações entre teoria, análise, gêneros e sexualidades,           
tomando textos e enunciados de uma perspectiva discursiva alinhada à inaugurada por Michel             
Pêcheux, na França. Para esta proposta, abre-se espaço aos gestos de leituras sobre gêneros e               
sexualidades que tomem uma perspectiva enunciativa/discursiva na qual o sujeito não se            
compare como “dono de seu dizer”, mas como constituído por esquecimentos fundamentais            
em relação a esses seus dizeres (sempre passíveis de serem outros em condições de produção               
diferentes). Além disso, levando em conta o que Guimarães (2018) propõe enquanto            
enunciação e argumentação (a qual significa no acontecimento, de forma a ser não um              
processo de convencimento sobre algo que se fala, mas construção de uma sustentação a              
respeito de uma instância que se coloca como “eu” e instaura e se refere a um “tu” dentro de                   
uma relação imaginária com “o real”. Ou seja, argumentação é um engajamento fruto de um               
agenciamento enunciativo que não corresponde a uma concepção ególatra de sujeito),           
buscamos pensar de que maneira são possíveis os dizeres sobre gêneros e sexualidades. 
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