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Certamente os discursos são feitos de signos; 
mas o que fazem é mais que utilizar esses 
signos para designar coisas. É esse mais que 
os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É 
esse „mais‟ que é preciso fazer aparecer e que 
é preciso descrever.  
 
(Michel Foucault, A Arqueologia do Saber, 
2007, p. 56)



 
 

RESUMO 

 

 

A partir da ruptura histórica do paradigma masculino/feminino, observa-se notória 
circulação de materialidades verbais e imagéticas nas mídias impressa, televisiva e 
virtual, impulsionando diferentes debates políticos sobre gênero na atualidade 
(2018/2019). Por um lado, há enunciados de viés conservadores que marcam o 
repúdio à pluralidade de gênero e sexualidade, por outro, há uma série de dizeres 
que legitimam e tornam o movimento feminista e LGBTQIA+ como símbolo de luta à 
igualdade de gênero e diversidade sexual. Com essa multiplicidade de posições-
sujeito sobre a temática, este estudo objetiva analisar as relações de poder-saber 
inscritas na heterogeneidade do discurso político sobre gênero e sexualidade. 
Metodologicamente, definimos nosso corpus de investigação a partir de 15 
enunciados da mídia virtual nos quais estão inscritos discursos sobre gênero e 
sexualidade em diferentes posições-sujeito de representantes políticos nos anos de 
2018 e 2019. Desse modo, o corpus foi composto de postagens em páginas do 
Instagram e notícias em portais na mídia virtual que marcam o confronto em torno do 
discurso político sobre gênero e sexualidade. Para análise dos enunciados, esta 
pesquisa se vale dos conceitos da Análise do discurso de tradição francesa a partir 
das contribuições de Foucault (1979; 1984; 1996; 2007), Pêcheux (1990), Courtine 
(2009), Fernandes (2007), Fischer (2001), Gregolin (2001); (2004); (2008) e Tavares 
(2012). Como resultado, as análises apontam que o discurso político sobre gênero e 
sexualidade se sustenta numa vontade de verdade tanto de posições-sujeito que 
defendem ideais: patriota, patriarcal, religioso, evangélico, conservador; como 
também em tal discurso se encontram posições-sujeito que desenvolvem técnicas 
de resistência a esses ideais, produzindo novos modos de vida e de subjetivação.  

 

 

Palavras-chave: Discurso. Política. Gênero. Sexualidade. Mídia Virtual. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

From the historical rupture of the male / female paradigm, there is a noticeable 
circulation of verbal and imaginary materialities in the printed media, television and 
virtual media, spurring different political debates on gender today (2018/2019). On 
the one hand, there are statements of conservative bias that mark the rejection of the 
plurality of gender and sexuality, on the other, there are a series of sayings that 
legitimize and make the feminist and LGBTQIA + movement as a symbol of the fight 
for gender equality and sexual diversity. With this multiplicity of subject positions on 
the theme, this study aims to analyze the relations of power-knowledge inscribed in 
the heterogeneity of the political discourse on gender and sexuality. 
Methodologically, we defined our research corpus based on 15 statements from the 
virtual media in which speeches on gender and sexuality are inscribed in different 
subject positions of political representatives in the years 2018 and 2019. Thus, the 
corpus was composed of posts on pages from Instagram and news on portals in the 
virtual media that mark the confrontation around the political discourse on gender 
and sexuality. For the analysis of the statements, this research uses the concepts of 
the Discourse Analysis of French tradition based on the contributions of Foucault 
(1979; 1984; 1996; 2007), Pêcheux (1990), Courtine (2009), Fernandes (2007), 
Fischer (2001), Gregolin (2001); (2004); (2008) and Tavares (2012). As a result, the 
analyzes pointed out that the political discourse on gender and sexuality is based on 
a will to truth, both from subject positions that defend ideals: patriot, patriarchal, 
religious, evangelical, conservative; as well as in this discourse, there are subject 
positions that develop techniques of resistance to these ideals, producing new ways 
of life and subjectivity. 
 

Keywords: Discourse. Policy. Genre. Sexuality. Virtual Media. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, vê-se uma explosão de enunciabilidades que 

marcam o rompimento histórico do paradigma masculino/feminino, promovendo 

diferentes debates sobre gênero. Há anos, esse assunto vem se firmando como 

gerador de novas ideias – ainda que tempestuosas – em debates políticos. Desde 

muito antes da polarização político-eleitoral no Brasil, a discussão em torno dessa 

temática vem sendo bastante intensa e polêmica.  

 Vale retomar que, em 2011, acontecimentos como a publicação do Acórdão1, 

o qual reconheceu a união estável para casais homossexuais, e a interdição da 

“Cartilha Escola sem Homofobia” possibilitaram o confronto de diferentes discursos 

sobre esses acontecimentos no cenário político. Nesse duelo de posicionamentos 

ideológicos, ergue-se um ícone opositor a certos posicionamentos sobre gênero: Jair 

Messias Bolsonaro, deputado federal, popularmente chamado de Bolsonaro.  

O discurso desse parlamentar, materializado em diferentes gêneros, como 

reportagens, panfletos, entrevistas, pronunciamentos oficiais etc., ganhou 

visibilidade nacional na mídia impressa, televisa e virtual. A maior repercussão, na 

época, ocorreu em 2011 quando o deputado distribuiu em escolas do Brasil 50 mil 

panfletos “anti kit gay”.  O conteúdo do material distribuído destacava que o 

Ministério da Educação (MEC) incentivava o “homossexualismo” (termo usado por 

Jair Bolsonaro) nas escolas públicas, tornando as crianças presas fáceis para 

pedófilos as estuprarem.  

O ponto de vista dessa materialidade (anti kit gay) refuta determinado modo 

de viver a sexualidade, projetando-o como perigoso à sociedade.  Esse e outros 

efeitos de sentido são produzidos nos discursos a partir de relações de poder e 

saber que, segundo Foucault (1999), controlam e produzem os sujeitos e suas 

práticas sociais. Esse autor, em sua obra História da Sexualidade I: Vontade de 

Saber, versa sobre o poder opressor à sexualidade manifestado por meio de três 

formas de interdição, que são: “afirmar que não é permitido, impedir que se diga, 

negar que exista” (FOUCAULT, 1988, p. 82). O autor, ao longo da obra, elucida que 

                                                             
1
  Publicação oficial do acórdão do julgamento da ADPF 132, que reconhece a união estável para 

casais homossexuais, disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em 
24.01.2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633
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a sexualidade se produz por intermédio de saberes da religião, da clínica e da 

política, a fim de enquadrar os sujeitos em determinada norma.  

Apesar do confisco da cartilha do MEC, cujo objetivo era combater a 

discriminação de sujeitos homoafetivos e da publicação dos panfletos contrários aos 

homossexuais, houve resistência do segmento social das lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais, queer, mais outras identidades de gênero e orientações sexuais 

(doravante LGBTQIA+). Toma-se, então, esse acontecimento analogamente ao que 

já apontava Foucault (1988, p. 104), ao dizer que: “onde há poder há resistência”. 

Assim, as declarações de Bolsonaro estimularam militantes do movimento 

LGBTQIA+ a repudiarem com veemência o parlamentar, propiciando a circulação de 

uma série de enunciados materializados em diversos gêneros principalmente na 

mídia virtual, os quais se oponham ao discurso bolsonarista.  

Em 2018, Messias Bolsonaro, candidato à Presidência da República, 

despertou um movimento antagônico à sua candidatura, advindo não só dos 

LGBTQIA+, mas de outros segmentos sociais como o feminismo, cujo slogan2 se 

materializou na mídia virtual por meio da hashtag #EleNão. Uma das muitas 

motivações do movimento surgiu devido às falas verbalizadas por Bolsonaro, como 

no caso em que ele foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF) por crime de 

incitação ao estupro, quando disse, em meio a uma discussão, que a Parlamentar 

Maria do Rosário (PT/RS) não merecia ser estuprada porque era feia 3 . Outra 

motivação ocorreu quando o deputado afirmou em um programa de tevê que 

“Mulher deve ganhar salário menor porque engravida” (justificou a frase: „quando ela 

voltar [da licença-maternidade] vai ter mais um mês de férias, ou seja, trabalhou 

cinco meses em um ano‟). Outra fala polêmica foi: “Você é uma idiota, você é uma 

analfabeta, está censurada” (declaração feita ao ser entrevistado pela repórter 

Manuela Borges, da Rede TV. A jornalista decidiu processar o deputado após os 

ataques. Além disso, o deputado afirmou que deu uma fraquejada, depois de 4 filhos 

homens, ter gerado uma filha mulher 4. 

                                                             
2
 Slogan significa “grito de guerra de um clã”, originou-se do termo sluaght-ghairm da língua gaélica e, 

mais tarde, o vocábulo foi adotado pela língua inglesa para propósitos eleitorais e comerciais 
(REBOUL, 1975). 
3
 Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/04/14/interna_politica,951685/10-

frases-polemicas-de-bolsonaro-que-o-deputado-considerou-brincadeira.shtml > Acesso em 
29/10/2018. 
4 
Disponível em: <https://www.brasil247.com/pt/colunistas/geral/345264/Desvendando-o-

%E2%80%9Cmito%E2%80%9D-Bolsonaro-embuste-ou-autenticidade.htm  > Acesso em 29/10/2018. 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/04/14/interna_politica,951685/10-frases-polemicas-de-bolsonaro-que-o-deputado-considerou-brincadeira.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/04/14/interna_politica,951685/10-frases-polemicas-de-bolsonaro-que-o-deputado-considerou-brincadeira.shtml
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 Apresentadas algumas das motivações, o movimento #EleNão, inicialmente 

composto por mulheres, criou este enunciado:  

 

 

Figura 1 – Enunciado “ELE NÃO” 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fonte:CartaCapital, 2018. 

 

O enunciado se propagou fortemente nas redes sociais e defendia uma luta 

muito antiga e atual das mulheres adeptas ao movimento feminista. De acordo com 

a Carta Capital 20186, em poucos dias, mais de 2,5 milhões aderiram ao grupo 

oficial do movimento no Facebook. Isso sem somar nenhuma das agremiações 

semelhantes criadas por agentes diversos ou da adesão a outras manifestações do 

movimento nas redes sociais e nas ruas. 

O movimento partia de brasileiros, especialmente, do gênero feminino, cuja 

situação ocupa a 5ª colocação no ranking mundial de assassinatos a mulheres no 

mapa Mundial da violência. Além disso, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada 

e, entre 190 países ranqueados por representatividade política feminina, o Brasil 

ocupa 152ª posição (CARTA CAPITAL, 2018) 7. 

                                                             
5 
 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/elenao>. Acesso em: 29.08.2018. 

6
 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/elenao>. Acesso em: 29.10.2018. 

7 
 União Interparlamentar. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/elenao>. 

Acesso em: 29.08.2018. 

https://www.cartacapital.com.br/politica/elenao
https://www.cartacapital.com.br/politica/elenao
https://www.cartacapital.com.br/politica/elenao
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 Logo após a propagação do movimento #Elenão, observa-se uma intensa 

circulação de materialidades nas mídias impressa, televisiva e virtual, manifestadas 

de modos distintos, mobilizando posições advindas de diferentes formações 

discursivas. Por um lado, o movimento é tomado com enunciados que marcam o 

repúdio, por outro, há uma série de dizeres que legitimam e tornam o movimento 

como símbolo de luta à igualdade de gênero e pluralidade sexual. Essa 

multiplicidade de posições marca a heterogeneidade das posições-sujeito, na e pela 

linguagem, e vem possibilitando distintos debates sobre os acontecimentos 

ocorridos durante o período da disputa eleitoral de 2018 no Brasil, colocando as 

posições-sujeito num confronto de discursos, na tensão entre posicionamentos 

díspares sobre o tema. 

A partir da heterogeneidade de posições políticas sobre gênero e 

sexualidade, analisar-se-á aqui como se constroem os discursos em torno desse 

movimento e seus efeitos de sentido. O estudo aqui empreendido questionará, 

então, como esse acontecimento produz vontades de verdade, os quais advêm de 

certas formações discursivas e se inscrevem numa rede de memória. De acordo 

com Courtine (2009), esse movimento dialogal insere, ainda, processos históricos na 

formação dos enunciados os quais pertencem a um arquivo, bem como das 

transformações desses. O autor explica que há o nível que atualiza uma memória no 

fio do discurso, ou seja, o nível do intradiscurso, inscrevendo-o em elementos da 

memória na superfície horizontal dos enunciados, isto é, o nível do interdiscurso. 

Ante esse princípio teórico, a descrição discursiva deste trabalho possibilitará 

uma leitura das visões de mundo, das representações presentes no social e das 

relações de saber e poder constitutivas de dizeres políticos sobre gênero e 

sexualidade na contemporaneidade. Nesse contexto, investigaremos a produção de 

efeitos de sentidos das posições-sujeito heterogêneas do discurso político sobre 

gênero e sexualidade na mídia virtual. 

Assim, diante da multiplicidade de posições políticas sobre gênero e 

sexualidade, nota-se que é na tensão da heterogeneidade discursiva que os efeitos 

de sentidos são produzidos. Ademais, tais efeitos são materializados em enunciados 

os quais, segundo Foucault (2007), têm sempre margens povoadas de outros 

enunciados, evidenciando o surgimento de um discurso outro no próprio discurso, 

conforme também foi assinalado por Pêcheux (1990) quando o desenvolvimento do 

conceito de interdiscurso estava em curso.  
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Postas essas elucidações, esta pesquisa levanta a seguinte questão: 

Quais as relações de poder-saber inscritas na heterogeneidade do discurso 

político sobre gênero e sexualidade?  

Essa questão geral se desdobra em outras específicas: 1) como o 

interdiscurso se manifesta no discurso político sobre gênero e sexualidade? 2) como 

se materializa discursivamente a relação das posições-sujeito de representantes 

políticos brasileiros, sobre gênero e sexualidade? 3) como se constroem os efeitos 

de sentido, na mídia virtual, a partir das relações de poder-saber que (inter)ditam os 

dizeres sobre gênero e sexualidade? 

Assim, este estudo é guiado por alguns objetivos, a fim de buscar respostas 

aos questionamentos citados anteriormente. Desse modo, como objetivo geral, tem-

se: Analisar as relações de poder-saber inscritas na heterogeneidade do discurso 

político sobre gênero e sexualidade.  

Para complementar o objetivo geral, apresentamos outros três específicos: 1) 

Identificar como o interdiscurso se manifesta no discurso político de/sobre gênero e 

sexualidade na mídia virtual; 2) investigar como se materializa discursivamente a 

relação das posições-sujeito, de representantes políticos brasileiros, sobre gênero e 

sexualidade; 3) descrever/interpretar como se constroem os efeitos de sentido a 

partir das relações de poder-saber que (inter)ditam os dizeres sobre gênero e 

sexualidade na mídia virtual.  

 Para a condução da análise empreendida, foi considerado, inicialmente, como 

procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica sobre o desenvolvimento do 

conceito de alguns dispositivos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de 

orientação francesa. Tal pesquisa consiste em se realizar: 

 

a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 
documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados 
ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e 
devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem 
pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores 
dos estudos analíticos constantes nos textos (SEVERINO, 2007, p.122).  

 

 Assim, em um primeiro momento, ler e resenhar autores/obras, foi 

imprescindível e facilitador para compreensão das categorias e dos pressupostos da 

análise do discurso (doravante AD). E, em um segundo momento, depois de fazer 
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uma abordagem sobre tais pressupostos da AD, foi selecionado um corpus 

adequado a esta pesquisa, constituído tanto por 15 enunciados. 

 Então, primeiramente, esta dissertação se valeu dos conceitos da AD, como: 

discurso, verdade, vontade de verdade, relações de poder/saber e sexualidade. 

Essas categorias teóricas serão retomadas nesta pesquisa e encontram-se nestas 

obras: Microfísica do poder (1979); A Ordem do Discurso (2014); A arqueologia do 

saber (2008). Além desses autores, contamos também com estes analistas do 

discurso: Courtine (2009), Fernandes (2007); Fischer (2001) e Gregolin (2004). Por 

fim, tomaremos também as contribuições dos apontamentos sobre gênero e 

sexualidade de Tavares (2012) e da obra História da sexualidade I (1988),de 

Foucault, entre outros. 

 Após essa importante etapa, organizamos um arquivo (do qual foi  

selecionado o corpus para este trabalho) coletado da mídia virtual. Nesse arquivo, 

há enunciados nos quais estão inscritos discursos sobre gênero e sexualidade em 

diferentes posições-sujeito de representantes políticos. Por isso, os enunciados 

coletados são marcados pela heterogeneidade discursiva do embate ideológico nos 

anos de 2018 e 2019. Vale salientar que a constituição do corpus sofreu mais 

influência, especialmente no ano de 2018, ano de disputa eleitoral à presidência da 

república, uma vez que foi um momento favorável à proliferação de posições 

díspares, as quais versavam sobre a “verdadeira” posição política sobre gênero e 

sexualidade. Assim, o corpus compõe-se de postagens em páginas do Instagram e 

notícias em portais na mídia virtual que marcam o confronto em torno do discurso 

político sobre gênero e sexualidade.  

Depois disso, para a escolha das enunciabilidades desta pesquisa, é 

essencial esclarecer o conceito de arquivo de Michel Foucault.  Sobre   arquivo, 

Foucault (2008, p.  29-30) pontua que: “trata-se de um domínio imenso, mas que se 

pode definir:  é constituído pelo conjunto  de  todos  os  enunciados  efetivos (quer  

tenham  sido  falados  ou  escritos),  em  sua  dispersão  de  acontecimentos”. Além 

disso, o autor defende que se trata de um imenso domínio de dizeres difíceis de 

serem esgotados. Por isso, montamos um arquivo com centenas de dizeres e 

posições-sujeito, recortando um fragmento no qual ocorre esta regularidade 

discursiva: posições-sujeito de cunho político sobre gênero e sexualidade no Brasil. 

Especificamos ainda a instância em que tais materialidades se encontram: a mídia 

virtual.  
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Por fim, delimitamos apenas enunciados do gênero notícia, em portais de 

notória veiculação nacional, e enunciados do Instagram (4ª rede social mais popular 

do Brasil). A escolha dessa rede social se deu tanto para a delimitação do gênero 

“post” como também se notou nela o antagonismo recorrente em suas “#hashtags”, 

visto que elas são utilizadas para categorizar os conteúdos publicados de um 

mesmo assunto e interesse em comum nas redes sociais. Com tais delimitações, 

facilita-se a exposição das posições-sujeito, marcando a heterogeneidade peculiar 

do discurso.  

 Outro passo metodológico tomado nesta pesquisa foi a proposta da Análise 

do Discurso de Linha Francesa, advinda das contribuições dos estudiosos da AD, 

principalmente de Michel Foucault, cujo método propõe pensar o discurso como 

acontecimento, levando em conta as condições históricas e sociais, pelas quais a 

linguagem é construída e, ao mesmo tempo, constrói os sujeitos discursivos. Por fim, 

por intermédio da Análise do Discurso de Linha Francesa, investigaremos os 

mecanismos discursivos do corpus deste estudo.  

A fim de estruturar melhor a organização sequencial desta dissertação, 

capítulos foram elaborados e subdivididos em seções. No capítulo 2 – Diálogo 

Inicial: Discurso, História e Verdade –, discorre-se sobre a emergência da Análise do 

Discurso e seus principais alicerces teóricos, sustentados principalmente por Michel 

Pêcheux e Michel Foucault e alguns comentadores desses pensadores. Nesse 

segundo capítulo, expõem-se também os principais aspectos teóricos e 

metodológicos do percurso investigativo da pesquisa, como: formação discursiva, 

memória, interdiscurso, posição-sujeito, relações de saber/poder e efeitos de 

sentido, discurso, acontecimento discursivo, memória discursiva, enunciado, arquivo, 

verdade, vontade de verdade, relações de poder/saber e resistência. Com isso, 

esses dispositivos analíticos serão evocados, para investigarem-se posteriormente 

os mecanismos discursivos do corpus.  

No capítulo 3 – Discurso político, mídias e movimentos de resistência –, 

apresentamos a relação e atravessamento entre o discurso político com o religioso 

no tópico; discorreremos sobre a mídia e a influência midiática no discurso político, 

principalmente na mídia virtual; trazemos um pouco da historicidade da sexualidade 

e das relações de gênero. 
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No capítulo 4 – Duelos Políticos sobre Gênero e Sexualidade – discorreremos 

sobre a acontecimentalização do discurso político sobre gênero e sexualidade e as 

relações intrínsecas entre o saber, poder, e as práticas discursivas trazendo 

resultados das análises sobre o corpus. Por conseguinte, o capítulo quatro também 

discorrerá sobre os interdiscursos encontrados nas materialidades selecionadas, 

relacionando-as com os apontamentos da análise do discurso de tradição francesa.  

Por fim, nas Considerações finais, retomar-se-ão as questões de pesquisa e 

se apresentarão as respostas encontradas, as quais cumprem com os objetivos 

propostos no caminho investigativo deste estudo.  

  


