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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo discutir as produções textuais sobre 

sexualidade e “ideologia” de gênero em blogs de cunho conservador e progressista a 

partir da Análise do Discurso de linha francesa, especificamente, os conceitos dos 

opostos propostos por Dominique Maingueneau (1989, 2008), a partir da noção de 

Interincompreensão regrada e heterogeneidade constitutiva e Fiorin (2009). A 

proposta é, a partir da análise do discurso, confrontar as teorias de Camille Paglia e 

Judith Butler, que estão na base da discussão sobre sexualidade e “ideologia de 

gênero”, presentes em textos das redes sociais, a fim de entender posicionamentos 

ora mais conservadores, ora mais progressistas sobre esse tema. 

INTRODUÇÃO 

“A internet deu voz a todos” (ECO, apud KARNAL, 2016) e ela “possibilita que 

qualquer pessoa de qualquer canto do mundo expresse qualquer ideia em grau de 

igualdade com um especialista” (KARNAL, 2016). Sendo assim, cabe entender que 

“as mídias (...) transformam a humanidade em algo ainda mais evidente e 

transparente do que existia” (PONDÉ, 2016). Se esses são alguns dos princípios que 

regem as relações na rede, então, os posicionamentos políticos e ideológicos 

fundarão expressamente muitas discussões existentes nela, ou seja, “uma sociedade 

não se distingue das formas de comunicação que ela torna possíveis e que a tornam 

possível." (MAINGUENEAU, 2013, p. 82). 

É exatamente esse ponto que interessa para esse projeto: as relações 

interdiscursivas que permitem compreender um pouco a sociedade contemporânea 

brasileira, mais precisamente, a polêmica como interincompreensão e a 

heterogeneidade constitutiva (MAINGUENEAU, 2008) - É imprescindível pontuar que 

o corpus dessa pesquisa parte dos temas sexualidade e ideologia de gênero. Importa-

nos, então, investigar os textos, muito compartilhados no facebook, a partir dessas 

teorias e identificar seus posicionamentos sobre os temas. 

OBJETIVOS 

Analisar textos compartilhados nas mídias sociais a respeito da sexualidade e 

da ideologia de gênero. Sob o viés de posicionamentos contrários analisar esses 

textos a partir dos conceitos de interincompreensão regrada (2008) e heterogeneidade 

constitiva (2008). 

 



METODOLOGIA 

A proposta de estudo consiste em analisar dois textos dos blogs progressistas: 

Precisamos falar sobre Pabllo Vittar (Desfavor), Que falta para gays perceberem (Os 

Entendidos); e dois dos conservadores: Ideologia de gênero ataca novamente 

(Aleteia), Fantástico da rede globo trata identidade de gênero como algo científico 

(Portal Conservador). Essa análise partirá dos conceitos de Roger Scruton e João 

Pereira Coutinho sobre as ideias conservadoras, Marx e Engels sobre as 

progressistas. Para os conceitos de sexualidade e gênero em um viés mais 

conservador usaremos Camille Paglia e em um mais progressista Judith Butler. A 

partir disso, confrontar os efeitos de sentido dos discursos se apoiando sobre o 

conceito de discurso, interincompreensão regrada e heterogeneidade discursiva 

propostos por Dominique Maingueneau. 

DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa, em seu objetivo, pode ser separada em três faces principais: 

temática, correntes ideológicas e base teórica. 

A temática diz respeito aos conceitos de sexualidade e identidade de gênero a 

partir das ideias de Camille Paglia e Judith Butler. Esses são conceitos que geram 

oposição de opiniões, conflitos sociais e, às vezes, medo. Butler dirá que “Talvez 

“gênero” seja uma palavra que nomeia a circunstância de mudança nas normas 

sociais. O ataque ao “gênero” provavelmente emerge do medo a respeito de 

mudanças na família” (2017). 

A face correntes ideológicas abordará o plano conservador através, 

principalmente, de Coutinho e o progressista por Bobbio. Longe de querer ser 

simplista sobre os conceitos, importa-nos, neste ponto inicial, entender que essas 

duas correntes estão em relação de oposição e que trarão elementos essenciais para 

discutirmos os temas dentro da última e próxima face. 

A Base Teórica tem por constituinte a Análise do discurso de linha francesa (AD) 

a partir do livro Gênese dos discursos (2008) de Dominique Maingueneau. O centro 

da teoria recorre ao Primado do interdiscurso que supõe que os discursos se 

constituem nas brechas de uma rede interdiscursiva, portanto a interdiscursividade é 

um fenômeno anterior à discursividade, já que um discurso traz em si não somente 

aquilo que o constitui (o seu Mesmo), mas também o que lhe é contrário (o seu Outro). 

Para o autor “cada discurso é delimitado por uma grade semântica que, em um mesmo 



movimento, funda o desentendimento recíproco." (2008, p. 99). Esse 

desentendimento acontece, pois “cada discurso repousa, de fato, sobre um conjunto 

de semas repartidos em dois registros: de um lado, os semas “positivos”, 

reivindicados; de outro, os semas “negativos”, rejeitados.” (2008, p. 99). 

No entanto, pelo corpus da pesquisa ser composto por quatro textos (dois 

conservadores e dois progressistas) fica evidente que as três faces se relacionam 

inextricavelmente. Além disso, outros teóricos farão parte desse projeto enquanto a 

pesquisa for se desenvolvendo. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Em um primeiro momento foram selecionados os textos que compõem o corpus, 

discussão das teorias para, assim, começar os recortes e análises previstas no 

projeto. 
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