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 RESUMO 

Ser LGBT no Brasil ainda é fazer parte de uma minoria que sofre preconceitos todos os dias.                 
Não é por acaso que o Brasil é o país que mais mata a população LGBT, no mundo. Desde a                    
antiguidade, a ciência, justiça e igreja tentam controlar seus corpos apontando desvios e má              
conduta moral, mas desde o movimento feminista a forma como o gênero é vista mudou no                
mundo ocidental. É nesse cenário que surgem as mais variadas formas de movimentos gays              
conquistando e garantindo direitos ao movimento LGBT, que por não terem fiscalização ou             
apoio de políticas públicas, no Brasil, acabam por ser desrespeitados pela própria população.             
Tendo em vista isto, esta dissertação de mestrado teve como tema a análise quantitativa do               
volume de matérias produzidas pelos portais de notícias G1 e UOL, sobre crimes contra a               
população LGBT, durante a campanha presidencial de 2018, que foi marcada pela ascensão             
de Bolsonaro ao poder com um discurso contra as minorias sexuais e mudanças nas diretrizes               
de apoio ao combate a discriminação sexual. 

 

Palavras-chave: Estudo de gênero; Movimento Homossexual Brasileiro; Violência LGBT;         
Jair Bolsonaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ABSTRACT 

Being LGBT in Brazil is still to be part of a minority that suffers prejudices every day. It’s not                   
by chance that Brazil is the country that kills the most of its LGBT population in the world.                  
Since antiquity, science, justice and the church have tried to control their bodies by accusing               
them of deviations and moral misconduct, but ever since the feminist movement’s inception             
the way gender is viewed has changed in the Western world. It is in this scenario that the most                   
varied forms of gay movements appear, conquering and guaranteeing rights to the LGBT             
movement, which, due to lack of supervision or support of public policies, in Brazil, end up                
being disrespected by the population itself. Taking this into account, this master's thesis has as               
its theme a quantitative analysis of the volume of news articles produced by the G1 and UOL                 
news portals, on crimes against the LGBT population, during the 2018 presidential campaign,             
which was marked by Bolsonaro's rise to power with a speech against sexual minorities and               
changes in guidelines to support the fight against sexual discrimination. 

 

Keywords: Gender study; Brazilian Homosexual Movement; LGBT violence; Jair Bolsonaro 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Ser LGBT no Brasil ainda é fazer parte de uma minoria que sofre preconceito todos os                

dias apenas por não ter uma orientação sexual admitida como “normal”. Segundo TREVISAN             

(apud GONÇALVES, 2010, p 3), o Brasil era tido como um Sodoma, por causa do clima                

quente e corpo atraentes, base onde se fundou os primeiros imaginários sobre a             

homossexualidade no Brasil. A partir daí, três instituições de poder passaram a controlar a              

homossexualidade: a igreja, a justiça e a ciências médicas. Cada uma, de sua forma,              

estabeleceu formas de tornar a homossexualidade uma norma desviante. Para a igreja era o              

pecado, para a justiça má conduta moral e para a ciências médicas desvio psíquico. 

É nesse contexto de conceitos e pré-conceitos que surgem os mais variados            

movimentos gays. Antes dos anos 70 os papéis sexuais já eram definidos como sendo o               

homem como provedor da casa e a mulher como sua subserviente. Durante a ditadura militar               

chegaram notícias de um movimento em Nova York (Stonewall), porém pelas repressões dos             

militares nenhum movimento gay e lésbico chegou a ser criado na época. Próximo ao final da                

ditadura, quando grupos viram a possibilidade de um levante da população, várias pessoas             

começaram a juntar-se, em prédio abandonados e a formar, o que se conhece hoje como               

subcultura gay, muitos desses movimentos foram influenciados pela mídia impressa, que           

começaram a falar abertamente sobre homossexualidade. O que nos leva aos dia de hoje, onde               

os direitos LGBTs ainda passam por mudanças e sempre incentivado por grandes            

manifestações. Além de que a mídia passou a falar mais sobre a realidade LGBT no Brasil e                 

no mundo. Ao longo das últimas décadas foi possível notar uma mudança significativa no que               

diz respeito a gênero e sexualidade na sociedade ocidental, mas principalmente no Brasil.  

A sigla LGBT surge com todos esses movimentos e é a representação de lésbica, gay,               

bissexual e transsexuais e transgênero - mais tarde passará a se chamar LGBTQ+ para              

englobar o movimento queer - que é recente e está em constante mudanças, inclusões e               

exclusões que acabam por acontecer dentro do movimento. Na década de 90 surge também              

termo GLS usado para um novo mercado que surge voltado para gays, lésbicas e              

simpatizantes. Para além disso, ainda surgem termos como HSH e MSM (homens que fazem              

sexo com homens e mulheres que fazem sexo com mulheres, respectivamente) que englobam             
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indivíduos que não enxergam suas práticas sexuais como determinantes para a sua orientação             

sexual (AGUIAR, 2011). 

Após uma mudança na política brasileira, surge ao poder em 2019, Jair Bolsonaro,             

antigo deputado federal, auto intitulado social liberal, com um lema de “proteger a moral e               

bons costumes das famílias brasileiras” e “acabar com o comunismo”. Ao assumir o cargo, o               

então presidente do Brasil fez algumas mudanças no governo e a que irei levar em               

consideração para esta dissertação será a mudança no Ministério dos Direitos Humanos            

(MDH), que agora passa a ser o Ministério da Mulher, Família e dos Direito Humanos               

incluindo as pautas dos extintos Ministérios da Mulher e Ministério da Família. Liderado por              

Damares Alves, o Ministério foi alvo de várias críticas por retirar de sua pauta promoção de                

direitos a população LGBT.  

No primeiro capítulo deste trabalho, é apresentado o conceito de gênero e sua             

construção na sociedade. Para entender isso, o capítulo foi dividido em 5 partes, onde as três                

primeiras falam sobre as manifestações do gênero e bem como a orientação sexual do ser               

humano, importantes temas para entender como o indivíduo se expressa na sociedade. E os              

dois últimos como o gênero foi retratado na comunicação antigamente e como esses             

estereótipos se perpetuam pela sociedade. Para finalizar o estudo de gênero, foi trazido o              

conceito de imprensa gay, de muita importância no Brasil, pois foi a partir dela que surgiram                

os grandes movimentos LGBT e que os grandes jornais generalistas passaram a retratar a              

população homossexual como agentes da sociedade e não mais como marginais. 

O segundo capítulo faz um grande recorte sobre os movimentos gays. Para entender o              

assunto, foi feito um breve contexto histórico, onde foi mostrado as primeiras manifestações             

gays no mundo. As três ondas do movimento LGBT foram de grande importância para a luta                

e garantia de direitos dessa população, além de promover o conhecimento sobre as mais              

diferentes manifestações sexuais. Ao final, foi mostrado como as primeiras ondas do            

movimento fizeram surgir novas formas de ativismo, que agora sofrem interferência da            

internet e redes sociais.  

O terceiro e último capítulo da revisão bibliográfica, fala sobre o cenário político             

brasileiro e as mais variadas violências que a comunidade LGBT sofre, fazendo uma pequena              

contextualização sobre o surgimento de um neoconservadorismo. Esse capítulo é de muita            

importância para esse trabalho, pois ele mostra como o governo federal do Brasil cuida e               

promove políticas públicas para a população LGBT, pois garantir direitos para as minorias, é              
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garantir a democracia de um país. No Brasil, as políticas públicas são feitas por forma de                

decreto, não leis, e continuam em constantes mudanças. Entender como o Brasil trata essa              

população é uma forma de entender como a população no geral vê e trata o LGBT. 

Tendo em vista isto, o principal objetivo deste trabalho é comparar o volume de              

matérias produzidas pelos portais de notícias generalista, G1 e UOL notícias, sobre os crimes              

contra a população LGBT durante as eleições presidencial de 2018, em comparação com o              

mesmo período no ano de 2017. Este objetivo poderá ser uma porta de entrada para um                

diálogo sobre o discurso de ódio contra minorias sexuais, proferido por chefes de estado, e               

como isso interfere no conteúdo dos jornais generalistas. Para auxiliar nesse trabalho, além da              

revisão bibliográfica, foi utilizada uma pesquisa realizada pela Gênero e Número, feita no             

contexto das eleições sobre crimes cometidos contra a população LGBT. O trabalho teve             

como método uma pesquisa comparativa (entre o ano de 2018 e 2017) e uma análise               

quantitativa (volume de matérias produzidas pelos jornais G1 e UOL). 

No capítulo sobre metodologia foi explicado como o objetivo dessa pesquisa será            

atingido. Serão colhidas matérias dos jornais generalistas acima referidos, durante os dias 16             

de agosto de 2017 a 28 de outubro de 2017 e 16 de agosto de 2018 a 28 de outubro de 2018,                      

de acordo com palavras chaves específicas e após analisadas, as matérias serão categorizadas             

em letais e não letais, ou seja, só serão válidas reportagens sobre crimes contra a população                

LGBT. Os editoriais e conteúdo educativo sobre a população LGBT não entrarão na             

contagem, mas serão descritos na análise dos resultados a fim de mostrar como a imprensa               

generalista retrata para a população no geral os aspectos da população LGBT. O software              

utilizado para essa pesquisa foi o excel e o gráficos quantitativos foram gerados a partir do                

mesmo software. 

No último capítulo deste trabalho, “conclusões”, foi respondido o tema desta pesquisa            

quanto ao volume de matérias, sobre crimes contra a população LGBT, durante o período              

eleitoral de 2018, reportados pelos jornais G1 e UOL. Para auxiliar nessa resposta, foram              

utilizados os gráficos gerados pelo Excel e somados a quantidade de matérias de cada              

categoria, dos dois jornais. Também foi retratado e quantificado a forma como a imprensa              

retrata esses crime, quanto ao tipo desse crime: homofobia, transfobia, etc. Tudo isso foi              

possível pela categorização quanto aos crimes, que foram gerados pela busca de várias             

palavras-chaves. Para além disso, foi feita uma reflexão geral acerca dos possíveis motivos da              

quantidade de matérias produzidas pelos jornais e sobre a atual situação política do Brasil. 
                                                                                                                                                16 
 



 
O tema foi escolhido após observar a situação política do Brasil, onde o país é o que                 

mais mata LGBT no mundo e apesar de não ser comparado com países como Arábia Saudita e                 

Irã, que possuem pena de morte para homossexuais, como mostra o mapa1 do Jornal El País,                

nenhuma ou poucas medidas são tomadas em relação a este assunto e a população LGBT fica                

a margem e sem respaldo para sua seguridade enquanto seres humanos. É a partir deste               

cenário e por concordar com Caputo (2018) sobre a dignidade humana estar atrelada a              

democracia, que desenvolvi essa pesquisa que pode ser um possível ponto de partida para              

outros estudos ainda mais aprofundado sobre o tema a fim de aumentar ainda mais os estudos                

sobre gênero, em específico sobre população LGBT. 

 

2 - ESTUDO DE GÊNERO 

 

Em seu primeiro trabalho acadêmico, Araújo (2018) falou sobre a questão de gênero             

onde mencionou que as diferenças entre o masculino e feminino não são naturais, mas sim               

forjadas pelos indivíduos que formam a nossa sociedade. “Naturais são as diferenças            

biológicas, como a mulher gerar um filho; porém é sociocultural o fato de apenas a mulher ser                 

encarregada de cuidar e educar”. Conclusão esta que também é percebida com Ann Oakley,              

em sua palestra2 “The Invention of gender” para a Universidade de Edimburgo em 2012, onde               

a socióloga afirma: “Sex differences may be ‘natural’, but gender differences have their             

sources in culture3”.  

No dicionário brasileiro4 notamos a dicotomia entre os termos homem/mulher,          

feminino/masculino, apontados por Guedes (1995). Apesar de algumas diferenças5 depois de           

25 anos da publicação de sua revista, ainda notamos algumas semelhanças quando a definição              
1 Repostagem diposnível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/19/internacional/1553026147_774690.html> acesso em 
07/10/2020 
2 Palestra disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0E8mngS5AfQ> acesso em 13/03/2020 
3 Ann Oakley mostra em um slide um recorte do Dicionário de Oxford, onde o mesmo cita esta frase                   
da autora 
4 Dicionário utilizado Aurélio - Dicio, Dicionário Online de Português disponível em            
<https://www.dicio.com.br/aurelio-2/> 
5 Segundo o dicionário Aurélio Online - Mulher: “Ser humano do sexo feminino, dotado de inteligência                
e linguagem articulada, bípede, bímano, classificado como mamífero da família dos primatas, com a              
característica da posição ereta e da considerável dimensão e peso do crânio; Aquela que atingiu a                
puberdade; moça, mocinha; Aquela que deixou de ser virgem”. Homem: “Indivíduo dotado de             
inteligência e linguagem articulada, bípede, bímano, classificado como mamífero da família dos            
primatas, com a característica da posição ereta e da considerável dimensão e peso do crânio;               
Espécie humana; humanidade: a evolução social do homem.” 
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carrega estereótipos do sexo biológico, sem levar em consideração o social. Em 1995, a              

psicóloga apontou que o dicionário trazia “os sentidos dicotomizados da língua” e fazendo             

com que a palavra “mulher” viesse atrelada a “santa”, “reprodutora” a palavra “homem” o              

resultado foi “qualquer indivíduo pertencente à espécie animal que apresenta maior grau de             

complexidade na escala evolutiva, o ser humano”. Desta forma ela conclui que existe uma              

diferenciação entre “peso/poder para os termos homem e mulher”, conclusão que concorda            

com uma das explicações sobre o termo gênero de Scott (1995): “gênero é uma forma               

primária de dar significado às relações de poder.” 

Esta dicotomia entre homem e mulher, foi percebido e estudado por Pierre Bourdieu,             

em seu livro “Dominação Masculina” de 1998. Este livro traz, principalmente, um            

questionamento sobre a dominação dos homens sobre as mulheres e como esta dominação,             

cheia de signos, é tida como natural em nossa sociedade. Bourdieu analisa a cidade de               

Cabília, região no norte da Argélia, que é considerada pelo sociólogo uma sociedade             

androcêntrica, desta forma, ao fazer seu estudo antropológico, ele aplica o que analisou na              

sociedade francesa e que pode ser notado em muitas partes do mundo. Bourdieu afirma que “a                

divisão entre os sexos parece estar na ordem das coisas” e por isso adquire “todo um                

reconhecimento de legitimação” assim como a androcentrismo, que “impõe-se como neutra e            

dispensa justificação”. O sociólogo nota que as diferenças biológicas entre homens e mulheres             

são os fatores das divisões, principalmente de trabalho. 

Ainda em seu livro, Bourdieu cita a feminista Marie-Christine Puchelle que descobriu,            

em escritos da Idade Média, que a vagina era representada com um pênis invertido e isto pode                 

ser visto nas relações entre homens e mulheres, como positivo e negativo e a mulher vista                

como o pólo negativo, “o avesso” que “se impõe a partir do momento em que o princípio                 

masculino é tomado como medida de todas as coisas.” (BORDIEU, 1998) 

“O paradoxo está no fato de que são as diferenças visíveis entre o corpo              
feminino e o corpo masculino que, sendo percebidas e construídas segundo           
os esquemas práticos da visão androcêntrica, tornam-se o penhor mais          
perfeitamente indiscutível de significações e valores que estão de acordo          
com os princípios desta visão.” (BOURDIEU, 1998 p. 32) 

 
O termo gênero surge da necessidade de não dividir apenas a sociedade em homens e               

mulheres apenas como caráter biológico, mas sim ao observar o caráter social em que cada               

indivíduo se encontra. Segundo Aguiar (2011), o termo surge de na “busca e legitimidade              

para a produção intelectual feministas enquanto campo de conhecimento”. Ao observar o            
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campo biológico, o termo “sexo” reforça papéis sexuais que devem ser representados pelo             

homem ou mulher gerando desigualdade social. É por isso, que para Mattos (2003), o gênero               

não é “dado nem acabado” está sempre em construção e reelaboração. Para Scott (1995) se               

apenas a dicotomia entre homens e mulheres fossem considerada, a papel da mulher ficaria              

restrito apenas a cuidados domésticos e relações amorosas com o homem. Porém, ao observar              

as desigualdades entre o homem e a mulher, percebemos que o gênero seja utilizado para               

elucidar e entender os comportamentos de hierarquia da sociedade. 

Para entender quando o termo gênero passou a entrar no debate da sociedade,             

precisamos voltar às primeiras fases do movimento feminista. O movimento feminista pode            

ser dividido em três vagas ou ondas: a primeira as mulheres estavam preocupadas com              

igualdade política, na segunda com igualdade de gênero e na terceira a análise das relações de                

gênero e das diferença entre homens e mulheres. Na segunda fase (ou vaga), que aconteceu               

por volta de 1960, vários acontecimentos surgiam ao redor do mundo: nos EUA o surgimento               

da pílula anticoncepcional, na França acontecido o “Maio de 68”6 e foi nesta época que o                

movimento feminista passou a ser mais libertário, buscando o poder para decidir sobre os seus               

corpos e novas formas de relacionamento entre homens e mulheres (PINTO, 2010). 

Foi na chamada segunda vaga do feminismo, onde foi levantada a discussão devido a              

desigualdade entre homens e mulheres, baseado apenas no caráter biológico, onde a mulher             

“merecia” aquele trabalho apenas por ser mulher. Segundo Amâncio (2003), nos anos 80 a              

palavra aparece como no “discurso político-institucional” e as Nações Unidas passam a ter um              

importante papel para isso, pois foi na Carta das Nações Unidas de 1945 que o “princípio da                 

igualdade entre homens e mulheres” foi aprovada. 

“Ao considerar o sexo um construto a explicar, em vez de factor explicativo,             
o conceito de género correspondia o plano teórico, ao propósito de colocar a             
questão das diferenças entre os sexoas na agenda da investigação social,           
retirando-a do domínio da biologia, e orientava a sua análise para as            
condições históricas e sociais de produçao das crenças e dos sabres sobre os             
sexos e de legitimação das divisões sociais baseadas no sexto.” (AMÂNCIO,           
2003, p.687) 

 

O movimento feminista chegou ao Brasil mais tarde trazido pelas europeias e norte             

americanas que chegaram lá, tornar a tona o que é “ser mulher” foi importante para sociedade,                

mas não trouxe as mudanças nas relações sociais que eram esperadas pelos movimentos.             

6 Segundo a Wikipédia: O movimento de maio de 1968, na França, tornou-se ícone de uma época 
onde a renovação dos valores veio acompanhada pela proeminente força de uma cultura jovem 
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“Como estes elementos em mãos tenta-se buscar nesta etapa (...) a noção de gênero enquanto               

possibilidade de instaurar a dialogicidade no seio do movimento (GUEDES, 1995). A            

pesquisadora fala sobre a importância de outras cientistas na pesquisa sobre o gênero: 
“As(os) historiadoras (es) buscam, então, que o conceito de Gênero dê conta            
de três questões: 1- Explicação das continuidades/descontinuidade e dar         
conta das desigualdades presentes, nas experiências sociais radicalmente        
diferentes. 2- Constatação da alta qualidade dos trabalhos sobre a história das            
mulheres e seu estatuto marginal em relação ao conjunto da disciplina. 3-            
Um desafio teórico, exigindo a análise não só da relação entre as            
experiências masculinas e femininas no passado mas também a ligação entre           
a história do passado e as práticas atuais.” (GUEDES, 1995, p.9) 

 

O fato do termo gênero ter surgido como uma exigência do movimento feminista, ela              

não deixou de ser utilizada por movimentos contrários que negavam “a especificidade            

histórica da sua condição coletiva” ou insistiam em afirmar que isto era uma luta contra a                

discriminação das mulheres, fomentados por movimentos como o backlash7 e          

neoconservador. Na IV Conferência Mundial das Nações Unidas foram criadas controvérsias           

a respeito desta palavra, pois alguns membros defendiam a definição biológica e outros a              

definição mais social. Apesar das controvérsias, este debate foi importante para levantar            

questões sobre os desafios teóricos sobre as definições de gênero (AMÂNCIO, 2003). 

Após o final da segunda guerra mundial, houve um grande alargamento do ensino             

superior e com isso, um alargamento dos estudos no campo das ciências sociais. Em 1949               

Simone de Beauvoir publica o livro “O Segundo Sexo”, onde tece comentários sobre as              

relações de homens e mulheres e busca entender porque a mulher está sempre em condição de                

submissão ao homem. A autora, apesar de fazer diversas críticas ao sistema de dicotomia da               

sociedade, nenhuma delas consegue responder o porquê a mulher é inferior ao homem, porém              

uma das suas hipóteses para isto é que ser o Outro8 é um caminho fácil, pois não tem a                   

angústia de quando tem-se liberdade: aquilo já está dado, somos objeto: 
“É um caminho nefasto porque passivo, alienado, perdido e então esse           
indivíduo é presa de vontades estranhas, cortado de sua transcendência,          
frustrado de todo valor. Mas é um caminho fácil: evitam-se com ele a             
angústia e a tensão da existência autenticamente assumida. O homem que           

7 Backlash foi um movimento que ia contra as exigências do movimento feminista. Segundo Faludi               
(1993) em seu livro Backlash: The Undeclared War Against Women “the backlash is at once               
sophisticated and banal, deceptively ‘progressive’ and proudly backward. It deploys both the ‘new’             
findings of ‘scientific research’ and the sentimental moralizing of yesteryear.” 
8 Segundo a autora: “Ser mulher seria ser o objeto, o Outro.” Enquanto o homem seria o sujeito. 
(BEAUVOIR, 1949) 
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constitui a mulher como um Outro encontrará, nela, profundas         
cumplicidades.”  (BEAUVOIR, 1949) 

 
Já em 1972, Ann Oakley, precursora do conceito de gênero, lançou o seu livro Sex, gender                 

and society, onde definiu os conceitos de sexo, gênero e sociedade, porém ainda segundo a               

mesma autora em seu novo lançamento, do mesmo livro, em 2016, descreve que o primeiro               

livro a ser publicado continha “erros” quanto a dualidade entre macho e fêmea, que segundo               

ela mesmo explicou “the book is a child of its time”. Ann define gênero como um termo                 

psicológico e cultural: 

“If the proper terms for sex are ‘male’ and ‘female’, the corresponding terms             
for gender are ‘masculine’ and feminine’; these latter may be quite           
independent of (biological) sex. Gender is the amount of masculinity or           
femininity in a person, and, obviously, while there are mixtures of both in             
many humans.” (OAKLEY, 2016) 

 
Em 1990 Judith Butler, questiona o fato do gênero ser construído através da cultura: se               

o gênero é construído, ele pode ser construído de uma forma diferente? Ou esta construção               

implica que é a uma determinação social? A autora critica o fato desta construção ser imposta                

pela sociedade não ser mutável sugerindo um “determinism of gender” e quando a “cultura”              

que “constrói” o gênero é percebido pelas leis da sociedade, ele é “determined and fixed”,               

assim como falado na formulação da biologia e o sexo biológico. “In such a case, not biology,                 

but culture becomes destiny.”  

“The controversy over the meaning of construction appears to founder on the            
conventional philosophical polarity between free will and determinism. As a          
consequence, one might reasonably suspect that some common linguistic         
restriction on thought both forms and limits the terms of the debate.”            
(BUTLER, 1990) 

 

Butler (1990) diz que seja o gênero ou sexo livre ou estático é uma função de discurso e que                   

esta discussão não é para dizer que todas as possibilidades de gênero devem estar abertas e                

livres, mas para fazer refletir sobre os limites que são impostos pela sociedade, que segundo               

Butler são impostos segundo um “hegemonic cultural discourse predicated on binary           

structures that appears as the language of universal rationality.” 

As lutas femininas foram de muita importância para tirar a mulher de um lugar              

marginalizado e passar a pensar a mulher como ser social. Segundo Amorim (2011) “trata-se              

da necessidade de encontrar o equilíbrio para que as diferenças convivam” e essas diferenças              

não são baseados no sexo biológico, mas sim “diferenças pessoais entre seres humanos,             
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independentemente de sexo, cor, condição financeira”. Ainda para a autora, os estudos de             

gênero surgiram ao redor da “problemática da condição feminina” e que por sua vez esses               

estudos serviram para entender melhor as relações na sociedade pois, “as relações entre os              

sexos são construídas socialmente”. A autora ainda concorda com Butler (1990) de que o              

gênero está em processo de “ressignificação devido às interações concretas entre indivíduos            

do sexo feminino e masculino” e que por isso a desigualdade entre os gêneros é importante                

para analisar outros aspectos da sociedade, como descreve: 

“Gênero se refere ao conjunto de relações, atributos, papéis, crenças e           
atitudes que definem o que significa ser homem ou ser mulher. Na maioria             
das sociedade, as relações de gênero são desiguais. Os desequilíbrios de           
gênero se refletem nas leis, políticas e práticas sociais, assim como nas            
identidade, atitudes e comportamentos das pessoas. As desigualdades de         
gênero tendem a aprofundar outras desigualdades sociais e a discriminação          
de classe, raça, casta, idade, orientaçao sxual, etnia, deficiência, língua ou           
religião, dentre outras.” (AMORIM, 2011) 

 
Apesar do surgimento do termo gênero ser remetido ao movimento feminista, alguns            

estudos na área de psicologia alegam que o termo surge muito antes, nos anos 60, onde                

estudos liderados por médicos e psiquiatras mostraram que “era mais fácil mudar o sexo de               

jovens adolescentes, através de cirurgia, quando a sua identidade psicológica não           

correspondia à identificação biológica” (AMÂNCIO, 2001). No capítulo de introdução do           

“novo” livro Sex, gender and society, Ann descreve que o seu livro de 1972 diferenciava sexo                

como biológico e gênero como um fator social e ia mais a fundo ao apresentar uma pesquisa                 

de um grupo de médicos americanos que trabalhavam com pacientes intersexuais e que a              

distinção entre sexo e gênero era absolutamente essencial para entender e tratar clinicamente             

os pacientes. A socióloga, lembra que ainda tem notas do médico psiquiatra Robert Stoller              

que em 1968 falou sobre este caso: 

“Stoller, a psychoanalytically inclined professor of psychiatry in California,         
was interested in the childhood influences of patients whose gener          
contradicted their biological sex. His book did not actually make a clear            
distinction between sex and gender, but it did give much prominence to the             
idea of ‘gender identity’(...)Working with eighty-five patients with various         
degrees of intersex, he confessed to being impressed by the great power of             
parental attitudes and behaviour in shaping masculinity and femininity in          
their children. In particular, he noted the development of gender identity           
seemed usually non-conflictual and non-traumatic.” (OAKLEY, 2016, p.5) 

 

Percebe-se então, ainda segundo Amâncio (2001), que depois de alguns experimentos           

médicos, passou-se diferenciar o sexo, como sendo da área biológica e o gênero como sendo               
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de uma “nova área de conhecimento” da psicologia, mas também de outras disciplinas, visto              

que o próprio Stoller apontava a palavra ao campo da cultura. Porém, apenas “dimensão              

cultural do gênero” somente ocorreu após as definições trazidas pela sociologia, em especial,             

depois do lançamento do referido livro Sex, gender and society por Ann Oakley em 1972. Ao                

sair do campo da biologia e sociologia, no campo da psicologia, esses debates não foram               

levados a frente, “tendo-se mantido, por muito tempo, uma utilização mais ou menos             

arbitrária do sexo e do género.” 

Desta forma, notamos que a experiência feita pelo grupo de médicos acaba por dar              

precedentes para uma série de estudos sobre a questão de gênero, onde o sexo biológico               

torna-se o início da construção social sobre o que é ser homem ou mulher e a partir isso a                   

sociedade assume papéis diferentes para cada um, apenas com base no sexo. Notamos que ao               

dar a luz a um bebê a primeira coisa a ser descoberta é o sexo do mesmo, pois a partir desta                     

informação, o tratamento e papéis adquiridos serão diferentes. Ainda segundo Scott (1995), a             

diferença a partir do sexo biológico não deveria ser a única para categorização entre homens e                

mulheres, mas que esta deva ser “uma estrutura social móvel que deve ser analisada nos seus                

diferentes conceitos históricos.” 

“Sexo é biológico, gênero é social, construído pelas diferentes culturas. E o            
gênero vai além do sexo: O que importa, na definição do que é ser homem               
ou mulher, não são os cromossomos ou a conformação genital, mas a            
auto-percepção e a forma como a pessoa se expressa socialmente.” (JESUS,           
2012 p. 8) 

 

2.1 PAPÉIS DE GÊNERO/SEXUAIS 

 
Todas as questões e classificações nos levam aos papéis de gênero de nossa sociedade,              

onde o homem é o provedor/dominante a mulher a subordinada. Esses papéis são associados              

ao sexo biológico e não é levado em conta a identidade de gênero ou a orientação sexual do                  

indivíduo. Na nossa sociedade estes papéis são divididos entre o que é masculino e o que é                 

feminino, por exemplo, ao nascer, os pais de uma criança se preocupam com o sexo biológico,                

pois a partir deste, serão definidos os comportamentos daquele ser. Se for menina brincará de               

boneca, se for menino brincará com carros.  

Para Grossi, papel é entendido como “uma representação de um personagem” ou seja,             

o papel de gênero pode ser entendido como tudo aquilo que é “associado ao sexo biológico                

fêmea ou macho em determinada cultura”. A autora ainda pontua que esses papéis sexuais              
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diferem de uma sociedade e de outra, porém para os autores Souza, Baldwin e Rosa (2000),                

como toda a nossa sociedade está interligada e por isso o que se expresa como natural em uma                  

sociedade, para outras pode ser vista como opressão. Ainda segundo os autores, esses papéis              

surgem ainda na época colonial, quando os portugueses vieram para o Brasil e devido a               

“escassez de mulheres portuguesas conferiu aos homens a licenciosidade sexual”. Desta           

forma, primeiro foram as mulheres indígenas e depois as mulheres africanas que estas             

passaram a ter dois papéis: “trabalhadoras e objetos sexuais”. 

Logo depois, quando as mulheres brancas chegaram ao Brasil ela mantiveram o que o              

os autores chamam de “arquétipo do modelo de Maria9” e eram consideradas “assexuadas” e              

com “suas vidas restritas aos limites da casa ou da igreja”. Apesar de muitas revoluções por                

parte das mulheres, para terem os seus direitos revogados, ainda assim elas continuam abaixo              

dos homens, apenas por ser mulher. Na época do Brasil Imperial, as mulheres começaram a               

ocupar alguns cargos de trabalho e um dos principais era o magistério, professoras, que “era               

uma extensão natural do papel das mulheres como cuidadoras” e dessa forma a vida das               

mulheres foi delineada, dentro de uma sociedade essencialmente machista10, marcada ela           

permissividade dada desde a época colonial “onde os homens brancos tinham o poder e              

autoridade absolutos sobre as mulheres de cor”. 

Em seu livro “A Dominação Masculina” de Bourdieu, ele explica a dicotomia entre             

homens e mulheres (como explicado anteriormente) e vai mais a fundo a explicar os papéis               

sexuais exercidos por homens e mulheres baseados apenas no sexo biológico. Segundo o             

sociólogo, o “mundo social constrói o corpo como realidade sexuada” apenas baseado nas             

diferenças biológica entre os sexos e por isso, a “diferença anatômica entre os órgãos sexuais,               

pode assim ser vista como justificativa natural da diferença socialmente construída”. Em            

outras palavras, a sociedade observada por Bourdieu, na África, reforça o mesmo estereótipo             

reproduzido pelas sociedades dos Estados Unidos e Europa, por exemplo. 

“Assim a definição social dos órgãos sexuais, longe de ser um simples            
registro de propriedades naturais, diretamente expostas à percepção, é         

9 Souza, Baldwin e Rosa (2000) fazem um recorte do Modelo de Maria como sendo um modelo que 
“idolatra a mulher mártir que se auto-sacrifica, que é submissa aos homens, e que é uma boa mãe e 
esposa” 
10 Para De la Cancela (1986) define que “o machismo é um conjunto de condutas - construídas, 
aprendidas, e reforçadas culturalmente - que encerra o conteúdo dos papéis de gênero e masculino”. 
A partir disso conseguimos perceber que o machismo enaltece a hipermasculinidade e exclui tudo 
aquilo que é feminino ou que têm papéis femininos, pois eles foram construídos para serem 
submissos às necessidades do homem/marido. 
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produto de uma construção efetuada à custa de uma série de escolhas            
orientadas, ou melhor, através da acentuação de certas diferenças, ou do           
obscurecimento de certas semelhanças.” (BOURDIEU, 1992, p.23) 

 
Bourdieu, entretanto, afirma que essa diferenciação entre os corpos, “tende a excluir            

do universo do pensável e do factível tudo que caracteriza pertencer ao outro gênero” e gera                

uma violência simbólica, onde aos homens são conferidos “a melhor parte” e as mulheres a               

submissão. Essa violência ele descreve como simbólica, pois entende-se “como oposto ao            

real” e “espiritual” ou seja, uma violência que tem sua origem na sociedade e é repassada                

como “natural”. Ao falar em simbologia, o autor defende-se e diz que nada tem a ver em                 

“minimizar o papel da violência física”. Essa violência descrita por Bourdieu pode ser vista na               

sociedade brasileira, como apontam Souza, Baldwin e Rosa (2000) ao constatarem algumas            

expressões linguísticas brasileiras para relatar as relações sexuais “na qual o papel do macho é               

o de ‘comer’ e o papel da fêmea é o de ‘dar’. No universo sexual brasileiro, ‘comer’ é                  

sinônimo de vencer e possuir”. Dessa forma, o feminino é colocado na sociedade para serem               

“passivas, parceiras sexuais receptivas” enquanto que o masculino “são socializados para           

perseguir, penetrar e dominar. Entretanto, os autore ainda colocam que “desde que o macho              

mantenha sua atividade (ex.: seja pessoa ativa ou penetrador, não o penetrado), ele não é visto                

como um homossexual”. 

Vale lembrar que os papéis de gênero mudam de sociedade para sociedade, o             

comportamento das mulheres de países ao norte da Europa, podem ser considerados            

“masculinos” aos olhos da sociedade ocidental, por exemplo. Além disso, dentro de uma             

mesma sociedade podem existir diferenças entre os papéis sexuais adquiridos por homens e             

mulheres, como notaram os autores Souza, Baldwin e Rosa (2000) que as mulheres negras              

que moram nas favelas revelam-se “menos dependentes dos homens para criar os filhos e são               

mais sexualmente permissivas11” do que as mulheres brancas, por exemplo. 

Desta forma, Heilborn (2013) define que o “comportamento esperado de uma pessoa é             

o produto das convenções sociais acerca do gênero em um contexto social específico” e que               

variam de tempos em tempos. Porém na nossa sociedade, esta doutrinação é usada para              

11 Tal inferência é preciso ser usada de forma cautelosa, pois apesar desta constatação, as mulheres 
negras “tendem a ter empregos que pagam consideravelmente menos, tais como empregos na 
indústria ou como empregadas domésticas”. Além disso, a mulher negra é hipersexualizada por 
causa de seus corpos, visto que é uma herança trazida desde a época da escravidão, onde as 
mulheres negras eram objetos sexuais dos homens brancos. 
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justificar o lugar da mulher e do homem e com base apenas na biologia, colocar a                

mulher/feminino como inferior e homem/masculino como superior. 

 
 

2.2 ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 

Dado o exposto sobre o que é gênero e sexo e a sua diferenciação, seguimos para                

outras expressões de gênero, identidade de3 gênero e orientação sexual. Segundo Jesus            

(2012), em seu livro Orientações sobre Identidade de Gênero: Conceito e Termos, a autora              

expõe muitas classificações e conceitos sobre alguns termos que irei tratar nesta dissertação.             

Todos os seres humanos podem ser enquadrados como transgênero ou cisgênero12, o que os              

diferenciam são os seus prefixos “trans” e “cis”, desta forma, entendemos que as pessoas              

transgêneras são aquelas que não se identificam com o seu sexo biológico e a cisgênera se                

identifica com o sexo biológico com o qual nasceu. A autora ainda vai mais a fundo a falar de                   

pessoas que não se encaixam em nenhum dos termos, pois “não se identificam com qualquer               

gênero.” 

Ainda segundo a autora, “orientação sexual se refere a atração afetivossexual por            

alguém de algum/ns gênero/s”, não havendo, portanto, nenhuma congruência entre gênero e            

orientação sexual. Dessa forma, “uma pessoa trans pode ser bissexual, heterossexual ou            

homossexual, dependendo do gênero que adota e do gênero com relação ao qual se atrai               

afetivossexualmente.”  

“Homossexuais se sentem atraídos por pessoas do mesmo gênero, e          
bissexuais por pessoas de qualquer gênero o que não se relaciona com a sua              
identidade de gênero, ou seja, não se questionam quanto a sua identidade            
como homens ou mulheres e ao gênero que lhes foi atribuído quando            
nasceram, ao contrário das pessoas transexuais e travestis.” (JESUS, 2012, p.           
13). 

 

Em nossa sociedade a heteressexualidade cisgênera é tida como norma13 e portanto,            

tudo o que difere disto foge a “natureza” e neste sentido, segundo Anjos (2000) “a               

12 Esta classificação é a identidade de gênero, que entende-se pelo gênero que a pessoa se identifica                 
“que pode ou não concordar com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu nascimento.” (JESUS,                 
2012) 
13 Esta norma é o que se chama heteronormatividade e para Nonato (2013) “a heteronormatividade               
se configura enquanto as padronizações sociais que engessam os comportamentos dos gêneros, sua             
sexualidade e sua subjetividade para que criem a noção de coerência da heterossexualidade.” 
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homossexualidade subvertia a norma, a partir da ocupação, no caso da homossexualidade            

masculina, de uma posição inferior (dominada).” No caso da homossexualidade feminina,           

“haveria a possibilidade de subversão de uma posição de subordinação, a partir da negação do               

papel atribuído à mulher: subordinar-se, também sexualmente, ao homem.” Desta forma, a            

homossexualidade, seja ela masculina ou feminina, passam a ser invisíveis e estigmatizados            

pela sociedade. 

“Embora em nível geral haja essa percepção do homossexual masculino          
como tendo uma natureza feminina, ligando-o a uma posição dominada, e ao            
mesmo tempo sujeitando-o a uma experiência escondida/ envergonhada,        
estas autopercepção e experiência podem variar entre os homossexuais         
masculinos.” (ANJOS, 2000, p. 277). 

 

Com o avanço dos estudos, muitos pesquisadores passaram a pesquisar sobre o            

comportamento e como a orientação sexual é “formada” e segundo Menezes, Brito e             

Henriques (2010), a orientação sexual não seria o resultado direto de fatores biológico ou              

culturais, “mas que suas múltiplas formas de manifestação decorreriam de diferentes           

interações entre esses elementos e, consequentemente, de diferentes percursos de          

desenvolvimento ontogenético.” Os autores acreditam que a espécie humana possa ter           

“evoluído com uma orientação sexual pré-definida”, mas com alguns estímulos externos, o            

que teria resultado o desenvolvimento hetero e homossexual, além disso os autores ressaltam             

que ter uma única explicação sobre a orientação sexual é estar simplificando o fenômeno: 
“A inferência de uma única explicação para um fenômeno (neste caso, a            
orientação sexual) com base apenas na similaridade de seu produto (no caso,            
o sexo do parceiro) seria uma supersimplificação, tanto do fenômeno em si            
(já que não é apenas o sexo do parceiro que leva um indivíduo a se               
considerar homossexual), quanto dos diferentes processos de evolução e         
aprendizagem de padrões comportamentais.” (MENEZES, BRITO,      
HENRIQUES, 2010). 

 

Pelo fato de existir indivíduos geneticamente masculinos, mas que apresentam          

comportamentos típico femininos, não deve-se restringir os “padrões típicos de gênero”           

apenas aos cromossomos sexuais, mas sim os fatores “bio-fisiológico bem como socio            

culturais” (MENEZES, BRITO e HENRIQUES, 2010). Desta forma, iremos utilizar o termo            

“gênero” para designar aos padrões comportamentais de gênero (social), “sexo” para           

características morfológica (biologia) e “identidade de gênero” para a maneira como cada            

indivíduo se enxerga no mundo (comportamento). 
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Em contrapartida ao que foi exposto até agora, em seu estudo Exotic becomes erotic:              

A developmental theory of sexual orientation, em 1996, Bem propõe que ao se identificar com               

o sexo oposto ao biológico, o indivíduo poderia desenvolver um estranhamento a este o que               

poderia levar a uma atração romântica-erótica. Desta forma, o autor propõe que a identidade              

de gênero estaria ligada a orientação sexual, pois o estranhamento do seu sexo biológico              

levaria a uma atração a este sexo. Esta ligação torna-se fundamental a fim de reduzir os                

estereótipos de gênero e orientação sexual.  

Dado esse exposto sobre orientação sexual, este estudo não prevê a origem da             

orientação sexual (biológica e/ou social), mas sim as suas variáveis e sua aceitação perante a               

sociedade. Neste ponto, concordo com os autores Menezes, Brito e Henriques (2010) quando             

afirmam que “orientação sexual é um fenômeno muito mais complexo, não possuindo apenas             

uma linha de desenvolvimento.” Contudo, as pesquisas feitas têm extrema relevância para            

aprofundamento do assunto em outros trabalhos. 

 

2.3 IDENTIDADE DE GÊNERO 

 

A diferença biológica deve ser apenas o ponto de partida para diferenciar homens e              

mulheres isto deve ser acrescido de uma construção social e histórica, desta forma, os              

indivíduos não deveriam ser classificados mediante as suas genitália, mas sim, de acordo com              

a sua identidade de gênero, ou seja, o gênero que escolheu para si. De acordo com os                 

Princípios de Yogyakarta, a identidade de gênero pode ser definida como a “experiência             

interna a individual” de cada um, que pode ou não corresponder ao sexo biológico de               

nascimento e isto pode envolver “livre escolha, modificação da aparência ou função corporal,             

por meios médicos, cirúrgicos ou outros” (ICJ, 2007) 

Segundo Jesus (2012), relativo à questão de identidade de gênero, os indivíduos            

podem ser classificados em transgêneros e cisgêneros14, de forma que as pessoas transgêneras             

são aquelas que “sentem que o seu corpo não está adequado a forma como pensam e sentem.”                 

Uma parte dessas pessoas costumam reconhecer esta condição ainda pequenos, jovens, outros,            

devido a questões sociais e opressões, acabam por reconhecer isto tardiamente. É importante             

notar que, apesar dos avanços médicos sobre a transsexualidade, como procedimentos           

14 Para este estudo, iremos apenas tratar da identidade de gênero transgênera e as orientações               
sexuais que englobam as letras LGBTTQIA+. 
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cirurgicos e tratamento com hormônios, por exemplo, “o que determinar a identidade de             

gênero transgênera é a forma como as pessoas se identificam, e não um procedimento              

cirúrgico.”  

É importante salientar que a identidade de gênero não interfere na orientação sexual do              

indivíduo, pois “não se pode prever, com base no gênero de uma pessoa, qual identidade de                

gênero ela terá.” Segundo Butler, é justamente essa desconexão entre o desejo e a identidade               

que “constitui o excitante e o erótico.” Ela ainda diz que o queer crossing15 é um processo                 

complexo, quanto qualquer outra peculiaridade heterossexual e por isso, não deve-se levar em             

consideração os autores que falam que a identidade de gênero está ligada a orientação sexual               

de um indivíduo. 

Em 1980 o transexualismo ou inversão de gênero, como relatam outros estudiosos,            

entrou na DSM-III16 e portanto, foi tratado como um transtorno mental. Apesar de em 1994 o                

termo ter sido retirado ele ainda “é tratado sob a rubrica de desordem de identidade de gênero                 

(Gender Identity Disorder - GID).” Para Butler (2004): 

“Receber o diagnóstico de transtorno de identidade de gênero - TIG - é ser,              
de certa maneira, considerado doente, errado, disfuncional, anormal e sofrer          
uma certa estigmatização em consequência desse diagnóstico. Assim, alguns         
psiquiatras ativistas e pessoas trans têm argumentado que o diagnóstico          
deveria ser totalmente eliminado, que a transexualidade não é um transtorno           
psiquiátrico - não devendo ser entendida como tal - e que as pessoas trans              
estão engajadas em uma prática de autodeterminação, um exercício de          
autonomia.” (BUTLER, 2004, p. 97). 

 
Ainda neste mesmo estudo, seu artigo Undiagnosing Gender (2004), traduzido por André            

Rios em 2009, a autora fala sobre os problemas do diagnóstico de transtorno de gênero, mas                

sem esquecer das contribuições que isto trouxe para as pessoas transgêneras. A autora fala que               

o diagnóstico facilita economicamente o percurso para a transição e “considera que essas             

pessoas deliram ou são disfóricas”, além que de, parte-se de um pressuposto que existe uma               

“normalidade” e que a transsexualidade “ocorreu algum erro ou falha.” 

“Assim, parece que o debate é muito complexo e que, de certa maneira,             
aqueles que querem manter o diagnóstico querem fazê-lo porque ele os ajuda            
a alcançar seus objetivos e, desse modo, exercer sua autonomia. E aqueles            
que querem pôr fim ao diagnóstico querem fazê-lo porque isso pode           

15 Butler define o queer crossing como um transição entre os gêneros: “por exemplo, quando um 
homem heterossexual femininizado deseja uma mulher femininizada a fim de que os dois possam 
ficar tal como “entre meninas”. Ou quando mulheres heterossexuais masculinas desejam que, para 
elas, seus meninos sejam tanto meninas quanto meninos.” (BUTLER, 2004)  
16 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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contribuir para um mundo no qual poderão ser vistos e tratados de modos             
não-patologizantes e, portanto, ampliando sua autonomia em importantes        
aspectos.” (BUTLER, 2004, p. 98). 

 
Apesar de entender o histórico dos chamados transtorno de gênero, a autora refuta os              

pesquisadores, que segundo ela, têm “propósitos homofóbicos” ao afirmar que a vida            

transgênera é um transtorno, pois segundo ela, há uma ampla variedade de significado a vida               

de indivíduos transgêneros, desde as vestimenta, usar hormônios, recorrer a cirurgias “ou            

ainda uma combinação de todas essas práticas.” Estes termos e classificação surgem            

recentemente em nosso vocabulário trazidos pelos movimentos sociais e áreas médicas a fim             

de estudar esse grupo de pessoas. É certo que toda e qualquer classificação corre o risco de                 

excluir indivíduos que não se encaixem nesses rótulos. O autor Gonçalves (2017) vai mais              

além ao dizer que “os arranjos e as identificações de gênero são, ao mesmo tempo, fontes de                 

existência, percepção, revelação, proclamação, reconhecimento e prazer, mas também são          

fontes de desigualdade, de vulnerabilidade e de opressão.” 

 

2.4 GÊNERO E COMUNICAÇÃO 

 

Não é de hoje que a dominação do homem sobre a mulher existe, na verdade, Simone                

de Beauvoir já dizia em seu livro “O Segundo Sexo”, que não se sabe como esta dominação                 

começou, ela existe. Na Grécia Antiga, não existiam dois sexos biológicos (homem e mulher)              

- esse termo só vai surgir com o advento da biologia - e por isso, Aristóteles dizia que,                  

dependendo da gestação, o bebê teria os seus órgãos para fora, sendo considerado uma              

gestação completa (homem), já se o bebê tivesse os seus órgãos genitais para dentro, seria               

uma gestação incompleta (mulher), ou seja, parte-se do pressuposto que a mulher é um              

“não-homem.” 

Muito antes do termo gênero ser estudado, as mulheres já eram representadas como             

inferiores aos homens, seja em jornais ou propagandas. Numa meta-análise, feita por Furnham             

(1999), ao analisar 14 estudos sobre gênero na publicidade, entre os anos de 1975 a 1999,                

percebeu que o homem é mostrado como uma figura central, especialista no assunto, com              

autonomia, já as mulheres são retratadas como inferiores, a servir os seus maridos, em              

atividades domésticas; quanto a idade, as mulheres aparentam ser mais jovens que os homens.              

Desta forma, conseguimos concluir que esses discursos propagados pela mídia reforçam um            
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estereótipo que será levado para a sociedade e essas relações de poder serão perpetuadas pelos               

indivíduos.  

Em um estudo parecido, Escosteguy e Messa (2006) fizeram um levantamento de teses             

e dissertações, entre os anos de 1992 a 2002, que tratavam sobre estudos de gênero na                

comunicação. Apesar de encontrarem poucos estudos e alertar para uma maior atenção para             

esse assunto, as autoras dividiram sua pesquisa em 3 partes. A primeira é de 1992 a 1996,                 

onde o foco estava principalmente na mensagem (produções por mulheres e para mulheres).             

Para elas, a fotonovela foi um dos primeiros estudos nessa perspectiva e propagavam o              

estereótipo da mulher como “mãe, esposa e dona de casa”, o que não muda no âmbito                

audiovisual com a criação da “mulher margarina” onde a mulher apresentava um comercial de              

margarina “cumprindo” o seus “papéis tradicionais”. A segunda parte está compreendida           

entre os anos de 1997 a 1999 e fica marcada pela voz do receptor, ou seja, os meios de                   

comunicação se interessam pela forma como o público feminino vai receber essa mensagem:             

“era o momento de entender a comunicação como um processo de interação”. A terceira parte               

diz respeitos aos anos entre 2000 a 2002 onde há muitas representações do feminino e uma                

abordagem muito mais ampla em cinema, TV e meios impressos. 

Foi após os movimentos feministas que algumas configurações dos media começaram           

a mudar, apesar de ainda não ser o cenário ideal na representação dos gêneros. A dominação                

patriarcal é o ponto de partida para entender como os meios de comunicação se referem às                

mulheres (e tudo aquilo que é feminino) de uma forma inferior, segundo Weber (1993) a               

dominação patriarcal é definida como: 

“a submissão pessoal ao senhor que garante, como legítimas, as normas           
procedentes do mesmo, as quais, ainda que não tenham sido escritas, são            
consagradas pela tradição. Isso pressupõe sempre o fato de que esse senhor            
concreto é, na consciência dos submetidos (mulheres, crianças e escravos),          
“o senhor” por excelência, a ponto de seu poder não estar limitado pela             
tradição ou por poderes opostos.” (WEBER, 1993). 

 
Porém tal definição, segundo algumas feministas, não poderia ser utilizada, exclusivamente,           

como forma para pensar a dominação masculina sobre as mulheres, pois não leva em conta a                

grande diversidade cultural e outras relações de gênero que não estão inclusas na dominação              

masculina. Por este motivo, o termo gênero entra como forma de argumentar as diferenças              

entre o masculino e feminino e para tentar compreender os comportamentos masculinos e             

femininos, não apenas no âmbito das relações sociais, como também no âmbito da linguagem. 
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Nas últimas décadas temos notado um interesse por parte dos meios de comunicação             

em mudar a as formas de representação de homens e mulheres e muito disso aconteceu por                

conta de estudos de feministas. Estes estudos mostram que há uma maior preocupação “no              

processo de constituição das subjetividades” e na replicação e “manutenção de estereótipos”,            

que por sua vez podem levar um reforço da desigualdade de gênero. O centro principal desta                

discussão mostram questões como o “grau de poder dos meios de comunicação” e a “posição               

das audiências” e seu “grau de autonomia.” No que diz respeito a audiência de um veículo de                 

comunicação é importante levar em consideração a posição que os espectadores possuem,            

pois o lugar dos indivíduos numa estrutura social “tende a determinar o repertório de              

discursos nos quais os espectadores podem se basear para dar significado aos produtos             

midiáticos.” (SANTOS, 2004) 

Este interesse por parte dos media é que Tuchman (2009) descreve como o “nicho” ou               

“niching”17 que surge da necessidade dos meios de comunicação passarem a produzir            

conteúdo cada vez mais personalizados e específicos para um determinado público, para isso             

“os media começaram a distinguir os seus utilizadores mais sistematicamente”. Para a autora,             

o final dos 1970, com a chegada “do cabo” as pessoas passaram a ter uma “escolha                

aumentada”, pois “começaram a surgir novas estações” e com isso os espectadores passaram a              

“decidir quando e o que queriam ver”. Em outro estudo, Johnson (2008) fala que a televisão                

construiu, nos EUA, uma visão da classe média branca e heterossexual e que essa mesma               

televisão, tempos depois, procurou reconstruir essa imagem e por isso Tuchman (2009)            

aponta que o “niching tem consequências nas construção do gênero” sejam eles masculinos ou              

femininos. 

“O gênero é uma instituição e as construções de gênero são um processo             
social básico. Como tal, tanto o gênero como a sua construção estão            
associados a outras instituições básicas das sociedades contemporâneas.        
Assim, não podemos considerar o gênero sem ter em conta o neo-liberalismo            
contemporâneo. Não podemos considerar a construção do gênero sem ter em           
conta a proliferação da ideologia do individualismo. E não podemos          
considerar os temas integrados de gênero, media e nichos sem ter em conta             
as ideologias contemporâneas.” (TUCHMAN, 2009, p. 22). 

 

17 Tuchman ainda descreve que o nicho seria a ideia de “‘transmitir para poucos’, ou seja, procuram 
captam um grupo com características demográficas específicas que, supostamente, prevêem as 
ideia, valores, preocupações e interesses dos seus membros”. Para a autora, “cada novo medium 
ocupa um nicho” e deste temos surge a expressão “niching” onde os “media são ‘niched’ e operam 
‘niching.’” 
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Rosalinda Gill (2011) aponta para a desigualdade entre os gêneros nos media e em              

outros campos culturais, onde ela aponta uma “structural inequalities” nos locais de trabalho             

que aniquilam e inviabilizam qualquer linguagem e afirma que “the potency of sexism lies in               

its very unspeakability.” Em um estudo feito há 10 anos, a mesma autora apresentou o termo                

“new sexism” que foi projetado para parecer aceitar argumentos feministas e antecipar e             

refutar possíveis acusações de sexismo. 

 
“I want to argue that feminist media and cultural studies urgently need a             
conceptualisation of the psychosocial. The revitalization of sexism I am          
proposing does not see it as residing in single images or in a handful of               
problematic stereotypes. Nor does it regard it as a thin veneer of meaning             
that could, in the right circumstances, be skimmed off leaving everything           
else unscathed. On the contrary, it sees sexism as a thoroughgoing ideology            
or discourse that is constitutive of common sense and of our most taken for              
granted ways of thinking, feeling, and being in the world.” (GILL, 2011). 

 
Considerando esta desigualdade estudada por Gill (2011), Santos (2004) aponta que os meios             

de comunicação reproduzem esses estereótipos em uma persistência de “modelos de gênero            

claramente diferenciados” onde a “participação desigual de homens e mulheres pode           

contribuir para a manutenção dessa realidade.” A autora ainda cita um estudo feito pelo              

Instituto Catalão da Mulher onde mostra que apesar da participação da mulher ser bastante              

expressiva, na sociedade, as mulheres ainda são sub-representadas. Este mesmo estudo foi            

representado por Gallego (2009) em seu artigo “Género e representação pública: realidades e             

desejos” em um quadro comparativo aos cargos ocupados por homens e mulheres, onde num              

total de 1225 homens (somados os meios de comunicação imprensa, televisão, rádio e             

agências) ocupam 74,1% dos cargos. Já o total de mulheres, para os mesmo meios de               

comunicação, 731 ocupam 25,9% dos cargos. 

Nas redações do jornal essa realidade não é diferente. O jornalismo é um importante              

espaço para produção de sentidos, onde pode-se fazer e abrir novos horizontes para a              

diversidade sexual e de género. Segundo Darde e Morigi (2012), “os produtos jornalísticos             

permeiam a vida social servindo como fonte de produção e intercâmbio de significados e dão               

voz a temas que antes não tinham espaço.” Os autores ainda falam que discurso jornalístico               

pode ser discriminatório por utilizar termos de apenas uma identidade hegemônica que vem             

repleto de conotação negativa e reproduz um significado indesejado, sem um senso crítico por              
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parte do jornalista, que o profissional deve sempre contestar a heteronormatividade e pensar             

plural. 

Entretanto, Gallego (2009) tira esta “culpa” dos profissionais, sejam eles homens ou            

mulheres pois não há “maldade intrínseca ao reproduzirem a realidade” apesar de afirmar que              

estes mesmos profissionais “têm um acréscimo de responsabilidade”, pois possuem uma           

posição privilegiada e por isso deveriam “apresentar aos outros propostas de leituras dessas             

realidade” 

“É simplesmente um coletivo heterogêneo produto de uma determinada         
socialização, que possui uma cosmovisão que ciemenda a sua actividade e           
que juntamente com os outros, partilha o substrato cultural e ideológico do            
lugar do mundo onde nasceu e que bebe de uma larga tradição patriarcal.”             
(GALLEGO, 2009). 

 
A autora propõe 5 medidas como opções para o futuro da comunicação e gênero, essas               

medidas são possíveis soluções para que os meios de comunicação parem de reforçar os              

“velhos esquematismos” e passe a reposicionar seu conteúdo e “produzir um discurso” que             

sirva como “acicate de uma plena equiparação entre homens e mulheres”. Uma dessas             

medidas é “introduzir a perspectiva de gênero em todas as questões colectivas que sejam              

significativas” onde defende que a comunicação seja feita de uma forma mais ampla, de              

forma que não apenas afirme que as mulheres conseguiram seus direitos sociais e estão em               

“pé de igualdade” com os homens, mas que retrata as desigualdades que ainda existem.              

Gallego não pretende com isso que os media sejam orientados a favor das mulheres, mas é                

importante “reconhecer que as diferenças de posição social entre homens e mulheres existem”             

pois “a perspectiva de gênero atribui um lugar às desigualdades que ainda, e em muitos               

aspectos da vida, continuam a perpetuar-se” 

Segundo o autor Gonçalves (2017), em sua dissertação, ele defende a o encargo social              

de pensar a função dos diferentes, “uma vez que na contemporaneidade, aqueles antes             

interpretados como desviantes, desabilitados e desobedientes estão reivindicando o direito a           

singularidade e questionando o poder de seus quadros de vida”. Desta forma, entendemos que              

o construtor da notícia não pode ficar inerte as novas manifestações que estão havendo no               

mundo e a necessidade de retratar a realidade vivida por cada grupo social que antes eram                

silenciados. 

O jornalista enquanto agente pertencente a sociedade precisa ter a percepção ao olhar             

os grupos mais vulnerabilizados no tocante ao diálogo e relação de cumplicidade ao retratar a               
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realidade desses grupos. O exercício do jornalismo trabalha com a compreensão do Outro e              

com um olhar de abertura e compreensão sem julgamento nem pré-conceitos. Nessa            

perspectiva, trazida por Gonçalves (2017), percebemos que os conceitos de compreensão e            

empatia para com a pessoa a ser entrevistada, são abstratos, porém a “ideia é empreender uma                

compreensão sobre aquela vivência e, em seguida, compor uma representação sobre as            

precariedades e sobre as potencialidades do Outro 

Segundo o mesmo autor “há uma falta de heterogeneidade nas narrativas, mas também             

há um déficit nas autorias jornalísticas”. Os pessoas que estão nas redações, em sua grande               

maioria, “não são protagonistas de identidade, grupos e comunidades distintas em termos de             

raça, gênero, sexualidade, geração, deficiência, religião e nacionalidade” somando a isto falta            

de conhecimento e a falta de pensamento plural combinado com uma carga de preconceito              

que já está enraizada nos jornalistas. Os produtores de notícias não buscam atualizar os termos               

e linguagem corretas e nem entender a realidade dos grupos mais vulneráveis retratado. 

 

2.5 IMPRENSA GAY 

 

O jornalismo especializado é aquele que aborda temas mais profundos, para nichos            

diversificado e segmentando o público ao qual é direcionado. Segundo Tavares (2007) o             

jornalismo especializado envolve três manifestações: a primeira que é que a especialização            

pode estar ligada a um meio de comunicação como televisão, rádio, internet; a segunda é estar                

ligado a temas como economia, ambiental, etc; e a terceira é que pode ser um produto da                 

soma dos dois, como por exemplo, o jornalismo esportivo de rádio. O jornalismo feito para               

um nicho vem crescendo a cada dia, assim como a TV por assinatura, onde você pode                

escolher um canal que fale apenas de cultura, por exemplo, os mais variados jornais passaram               

a fazer subseções tratando de temas específicos, como saúde, bem-estar, moda etc. O foco              

agora passou a ser a excelência do conteúdo e atenção às audiências. De acordo com               

Canavilhas (2013), cada vez a comunicação mais pessoal vem tomando contas dos meios de              

massa com notícias sendo entregues a partir de preferências e gostos. 

No Brasil, surge o jornalismo alternativo, o que daria abertura para as mais variadas              

especializações do jornalismo. Esse jornalismo segundo Habert (1996) “foi uma segmentação           

jornalística de caráter político, que transgredia a ideia mercadológica adotada pelos grandes            

veículos de comunicação do país”. Foi a partir daí que a imprensa passou a promover o debate                 
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político, cultural e social, mesmo perante a repressão do regime em vigor na época. A mídia                

gay, nasce apesar da censura imposta pela ditadura, buscando a liberdade de expressão e bom               

exercício do jornalismo. Segundo Kucinski (2003:13) durante o regime militar no Brasil,            

foram criados, e depois extintos, cerca de 150 periódicos, que se opunham à ditadura e estes                

ficaram conhecidos como a imprensa alternativa ou nanica. Outros jornais alternativos foram            

surgindo ao longo da década como Bondinho, EX, Movimento, Versus, Em tempo, entre             

tantos outros. Outros ainda surgiam em torno de lutas dos movimentos feministas (Brasil             

Mulher, Nós Mulheres), negro (Tição) e homossexual (Lampião). (HABERT, 1996:39) 

A imprensa gay surge no Brasil em 1960, apesar de Veloso e Santos (2009) afirmarem               

que a representação do homossexual na imprensa é anterior ao surgimento da imprensa             

especializada, ou seja, anterior a imprensa gay. O mesmos autores falam em ocorrência da              

figura gay desde 1904, onde cartunistas a fim de produzir humor, desenham homens             

afeminados. Porém as publicações abertamente voltadas para o público LGBT surgem muito            

tempo depois, onde as notícias eram feitas por e para os homossexuais.  

Neste contexto, podemos destacar jornais de grande importância para os movimentos           

LGBTs no Brasil, pois eles acabaram por dar voz a um grupo que antes era marginalizado. O                 

primeiro deles foi o Snob que segundo Gonçalves (2010) era um “boletim de fofocas e               

imagens de homens vestidos de mulheres” o segundo foi o Lampião da Esquina, primeiro              

jornal gay de abrangência nacional, que surgiu em 1978 em formato de tablóide e é               

considerado um símbolo da visibilidade gay mostrando os valores pertencentes a esse grupo e              

buscando tirar o gay do lugar marginalizado onde era colocado. Green (2000) aponta que o               

Lampião da Esquina “contribuiu significativamente para esse processo de formação de uma            

organização que lutou pela visibilidade e pelos direitos dos homossexuais”. 

“É preciso dizer não ao gueto e, em consequência, sair dele (...) e uma              
minoria é elementar nos dias de hoje , precisa de voz (...) Para isso,              
estaremos mensalmente nas bancas do país, falando da atualidade e          
procurando esclarecer sobre a experiência homossexual em todos os campos          
da sociedade e da criatividade humana.” (LAMPIÃO, p.2, 1978). 

 
Para entender como as imprensa alternativa se deu início no Brasil, é preciso             

contextualizar o momento histórico do Brasil. Segundo Ferreira (2010), a época em que o              

Lampião da Esquina foi criado, nas décadas de 1970 e 1980 o Brasil passava por uma                

reabertura econômica, devido ao “enfraquecimento do Regime Militar”, instaurado em 1964.           

Esta fase final do golpe militar ficou conhecida pelo avante de muito movimentos de esquerda               
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e estudantis, além disso, as vistorias de censura nas redações dos jornais já não estavam a                

serem feitas com tanta frequência. 

“A imprensa alternativa surgiu da articulação de duas forças igualmente          
compulsivas: o desejo das esquerdas de protagonizar as transformações         
institucionais que propunham e a busca, por jornalistas e intelectuais, de           
espaços alternativos à grande imprensa e à universidade.” (KUCINSKY,         
2003). 

 

O Lampião da Esquina, editado por Aguinaldo Silva, Clóvis Marques, Darcy           

Penteado, Jean-Claude Bernadet, João Silvério Trevisan, Peter Fry, entre outros, foi um jornal             

“homossexual, não pornô-erótico” que rodou o Brasil durante os anos de 1978 a 1981, ele deu                

voz a uma classe sem voz e duramente reprimida pelo período em que acabara de passar o                 

Brasil. Segundo Ferreira (2010), um dos editoriais do jornal “Cartas na Mesa”, onde os              

jornalistas recebiam e respondiam cartas de leitores, chegou a receber correspondências de            

“grandes centros urbanos” como cidades no Nordeste e Sul, o que mostra a grande              

abrangência do tabloide. A sua edição de número 0, ainda experimental, procurava atingir o              

gueto e o “principal desafio além de se assumir era lutar pelo fato dos homossexuais serem                

seres humanos”. As pautas eram criadas no eixo São Paulo-Rio de Janeiro e além de               

conteúdos voltados para os homens gays, uma preocupação do jornal era falar de outros              

grupos marginalizados, como as lésbicas e negros. 

Pode-se também falar em outros exemplares que também surgiram como uma forma            

de visibilidade às minorias sexuais do Brasil como o Snob, em 1961; Fatos e Fofocas, em                

1963; Zéfiro, em 1967; Baby, em 1968; Little Darling, em 1970; Beijo, em 1977, sendo o                

primeiro a com um tema principal a sexualidade. Chegou até ser criada uma Associação              

Brasileira de Imprensa Gay, tendo como diretor o Agildo Guimarães e Anuar Farah, porém              

foi fechada devido a censura imposta pelo Regime Militar da época (LIMA, 2007). Todos              

igualmente responsáveis pela expansão da imprensa alternativa no Brasil.  

Excluídos de muitas publicações, a imprensa voltada para lésbicas e transsexual são            

deixadas de lado. De acordo com Nonato (2013) em 1981 foi lançado o primeiro jornal               

voltado para o público lésbico (originado por uma briga entre mulheres heterossexuais - que              

haviam criado uma revista feminina - e mulheres lésbicas) que se chama Chana com Chana e                

que surge a partir de um convite do jornal Lampião para tratar de questões sobre o                

relacionamento entre mulheres. O autor ainda fala que essa publicação foi um evento de              

grande importância para o movimento lésbico no Brasil, apesar de ter tido pouco destaque. No               
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que diz respeito a travestis e transsexuais, ainda não houve nenhum relato de uma publicação               

totalmente destinada ao público, por se tratar de um grupo ainda muito marginalizado e que               

sofre bastante repressão. 

Desta forma, os jornais, afirmaram-se como uma causa política, quando argumenta e            

analisa o discurso sobre “sexo, sexualidade, desejo, prazer e verdade” (FOUCAULT, 2003) e             

acaba por, o jornais e o movimento gay, terem seus objetivos congruentes ecoando uma voz               

de ativismo transformando posturas, hábitos e visões de mundo antigas, a partir de um novo               

conhecimento de novos valores acrescentados. Esses novos valores, acabam por aguçar os            

movimentos gays que buscam a emancipação política renegando um lugar que a sociedade             

impõe para esses grupos.  

 
 

3 - COMO COMEÇARAM OS MOVIMENTOS LGBT 

 

Enquanto indivíduos e detentores de direitos e deveres estamos em constantes           

mudanças e em busca de reafirmação da sociedade em que vivemos. Na sociedade ocidental              

que vivemos, principalmente no Brasil (local de estudo deste trabalho) as raízes do             

patriarcado trazido pelos portugueses continuam até os dias de hoje. Uma sociedade com             

raízes no patriarcado e heteronormativa. Desta forma podemos entender porque a sociedade            

tende a “normalizar” os comportamentos dos grupos LGBT que de acordo com Rocha (2015)              

“são produzidas noções normativas, posicionando a heterosexualidade como sendo estável e           

natural”. 

Neste caminho, toda e qualquer identidade que fuja deste “padrão” é tratado como             

anormal e invertido, com uma “identidade marginal” que deve adotar os comportamentos do             

“dominante”, que tem o comportamento “considerado normal.” Desta forma, percebemos a           

dificuldade e entraves que as identidades das letras LGBTTQA+ enfrentam, são lutas diárias             

contra o preconceito e violência apenas por não apresentarem o comportamento “normal”            

imposto pela sociedade. Segundo Melo (2013) “as sociedades contemporâneas ocidentais          

insistem que a sexualidade seja puramente instintiva, inata e natural, relutando em reconhecer             

que as atividades sexuais eróticas são produzidas culturalmente”, ou seja, por este motivo             

surge o pretexto de que toda e qualquer pessoa que fuja ao “natural”, seja tratado como                

aberração. 
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Entender de onde o preconceito surge, é preciso voltar no tempo, na época de Grécia               

Antiga. Melo (2013) fala que as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo tinham um               

caráter pedagógico no início da sexualidade do indivíduo, normalmente na altura da            

puberdade. 

“Tratava-se de uma prática de transmissão de conhecimentos e virtudes          
morais que homens espartanos exerciam sobre efebos por meio de atos           
sexuais intracurais em que estes ocupavam papel passivo, a fim de receber,            
simbolicamente, através da ejaculação, qualidades oriundas da experiência        
que aquele fautores possuíam em guerras, o que, segundo aquela sociedade,           
garantia aos jovens uma vida promissora como homens de poder.” (MELO,           
2013, pp. 112). 

 
Desta forma entendemos que nos primórdios, as relações sexuais entre pessoas de mesmo             

sexo tinham uma conjuntura diferente do que temos hoje, apesar de que mesmo com essa               

“liberdade” sexual, as relações homoafetivas tinham suas regras baseadas de acordo com o             

estrato social. Estas “regras” impostas pela sociedade tem como base o que apontou Souza,              

Baldwin e Rosa (2000) sobre os verbos “dar” e “comer” como sendo passivo e ativo,               

respectivamente, e como elucidou Fry e Macrae (1985) que “quem penetra é de certa forma               

vencedor de quem é penetrado”, dessa forma esse modelo de hierarquia o papel ativo é               

considerado, segundo Melo (2013) o “verdadeiro homem” e o papel passivo tem uma             

“posição estigmatizada de inferioridade”, sendo aquele primeiro “considerado vencedor” e          

mantém o seu “status social de masculinidade” inabalado. Ou seja, a sociedade grega pode ser               

considerada bissexual, mas com alguns limites que são traçados pela masculinidade, como            

aponta Corino (2006): 

“Dessa forma, podemos dizer que a sociedade grega era bissexual, mas           
dentro de certos limites. A sociedade grega aceitava a prostituição, mas           
proibia seus participantes de ocupar cargos públicos; aceitava o         
relacionamento entre um homem mais velho e um jovem, mas nunca entre            
homens da mesma idade, não aceitando também o homem afeminado.          
Podemos então concluir que tudo estava relacionado com a masculinidade.          
Em momento algum o homem grego podia perder a qualidade de ‘macho’            
dominante, para não ser comparado à mulher e sua consequente imagem           
frágil, escravos ou jovens, elementos submissos dentro de uma sociedade          
extremamente machista.” (CORINO, 2006, p. 24). 

 
Filho (2000) vai muito antes da Grécia antiga ao mostrar como era o comportamento              

sexual das pessoas que viviam na Babilônia, de acordo com o Código de Hamurabi18 não               

18 O Código de Hamurabi foi um conjunto de leis da Babilônia datado de 1750 a.C que, segundo Filho 
(2000) “uma das mais antigas inscrições de leis da Antiguidade e inspirou outros código entre vários 
povos como hititas e hebreus”. 
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havia muitas proibições as relações sexuais, pelo contrário “ele contém alguns privilégios que             

se devem dar os prostitutos e prostitutas sagradas”. As leis hititas, que tomaram como base as                

leis babilônicas, também não “apresentam nenhuma proibição ao comportamento         

homosexual” sendo reconhecida a relação entre pessoas do mesmo sexo levando em conta             

apenas o status entre homem livre e escravo, pois “a questão sexual era secundária frente a                

garantia de direitos patrimoniais e de status entre homens livres e escravos” 

Muito se fala sobre o homoerotismo masculino, pois era o mais descrito nos             

documentos, porém havia a relação sexual entre mulheres, essas menos faladas, pois segundo             

Ullmann (2007) as mulheres escreviam pouco sobre o assunto e por outro lado, os homens               

tentavam “guardar em silêncio.” Além disso, as mulheres gregas eram inferiores a seus             

maridos e pais, sendo entes quem decidiam a suas vontades. Porém, sabe-se do mito de Safo,                

na Ilha de Lesbos na Grécia, onde mantinha relação com outras mulheres - daí sai o ter                 

“lésbica” para designar a relação homoerótica entre mulheres. Segundo Leite (2017) Safo foi             

“acusada devido aos seus modos irregulares e como amante de mulheres” e “acusada de              

manter relações vergonhosas” e apesar da ocupação principalmente de Safo ela foi renomada             

como “amante de (jovens) mulheres remonta a tempos longínquos.” 

Com o advento da cultura judaico-cristã, esses atos praticados na sociedade grega            

foram durante questionados e reprimidos, pois esta tradição tinha como premissa, segundo            

Okita (2007) o estímulo à procriação e a repressão do sexo não-reprodutivo, ou seja, sexo               

apenas por prazer passou a ser pecado e “cada gota de esperma desperdiçada passou a               

constituir verdadeiro crime” pois o sêmen deve ter apenas o caráter reprodutivo. Tais             

premissas serviram como base para a “condenação do homoerotismo e à sexofobia e a              

salientar o tabu à nudez, o machismo, o patriarcado, a monogamia e a indissolubilidade do               

matrimônio” (MELO, 2013). Além do sexo, outras práticas como masturbação também           

passaram a ser pecaminosas19, pois visavam apenas o prazer. As tradições judaico-cristãs            

ainda utilizam a premissa do nascimento de Jesus Cristo ter sido concebido por uma virgem               

para tornar condenatória as práticas da Grécia Antiga. O autor ainda aponta que alguns atos               

condenatórios perduraram como “o apedrejamento, segundo a Lei Judaica; a decapitação;           

19 Todos os atos relacionado aos homossexuais e sexo apenas por prazer eram considerados 
pecados de sodomia. Este termo surge da Bíblia Cristã, no capítulo 19 de Gênesis, onde Sodoma e 
Gomorra foi destruída por Deus pelos homens estarem em pecado ao fazerem sexo com outros 
homens. O termo sodomia é “comumente usado para designar práticas homo e heterossexuais 
anais.” (FERREIRA, 2013) 
                                                                                                                                                40 
 



 
enforcamentos; afogamentos; morte na fogueira” e atingiram seu ápice na Idade Média,            

quando o Cristianismo tornou-se a religião dominante e em quase toda a Europa, a sodomia               

passou a ser um crime hediondo. 

Nesse contexto, muitas pessoas foram mortas, torturadas e mutiladas apenas por serem            

considerados invertidos. Com o declínio da Idade Média, vem o absolutismo monárquico,            

porém o preconceito já estavam enraizado na sociedade e o conservadorismo da monarquia só              

fez atenuar isto. Depois da monarquia, surgiu a Revolução Burguesa na França e com ela,               

segundo Okita (2007), o Código de Napoleão que retirou da lista de crimes as práticas               

homoafetivas, porém com a Revolução Industrial e o advento do capitalismo por todos os              

países do mundo, a opressão contra os homossexuais foi perpetuada, assim como a exploração              

das mulheres, de povos de outras raças da classe operária. 

Sob este olhar, surgem as teorias médicas que agora passavam a ditar o que era               

verdade e mentira sobre a sexualidade, ainda que pautadas pelas tradições judaico-cristã, pois             

aconselhava a “evitar a masturbação, pois acreditava que essa prática erótica levava a uma              

grande variedade de moléstias.” Para Foucault (2005) “a sexualidade é, então,           

cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa”, ou seja, a vida sexual dos             

indivíduos é indiscutivelmente negada e silenciosa, restrito ao “quarto dos pais.” E é             

justamente por esse pudor “das atitudes” que “esconde os corpos” que o escritor declara que a                

sociedade pós-moderna não passa de uma sociedade da época vitoriana no que tange a              

sexualidade. 

Para Melo (2013) nesse contexto surgem os rótulos “pervertido ou invertido como um             

personagem a ser estudado e explicado pela medicina (e não mais condenado pela Justiça).”              

Porém, depois de um trabalho feito por Karl Heinrich Ulrichs e Karl-Maria Benkert, duas              

palavras foram inventadas: uranista e homossexual e com isso, as práticas homoafetivas ou             

homoeróticas deixaram de ser consideradas perversão e passam agora a ser tratados como             

patologia. Ulrichs foi “o primeiro homem homossexual declarado a falar publicamente em            

defesa da homossexualidade” e Benkert “criticava a posição do Estado e argumentava contra             

a Lei Prussiana.” Além disso, Benkert redigiu uma carta aberta para o Estado com algumas               

reivindicações, situação semelhante ao cerne do movimento LGBT ao redor do mundo. 

A ideia de tirar a homossexualidade dos olhos da justiça e tratar como uma patologia               

foi a única estratégia vista por esses estudiosos, era “uma solução para a descriminalização              

presente no código civil prussiano da Alemanha unificada.” Foi sob esta perspectiva que um              
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“médico, sexólogo e ativista político alemão Magnus Hirschfeld” fundou o “Comitê           

Científico-Humanitário da Alemanha” em 1897 cujo objetivo era lutar pelo direito dos            

“invertidos” e “revogar o parágrafo 175 da Lei Alemã. Neste contexto, surge o movimento              

LGBT europeu. A ideia do Comitê era abolir a lei anti-homossexual e trazer a              

homossexualidade para domínio público a fim de lutar pelos seus direitos e para isso fazia-se               

necessário o mais número possível de assinaturas das demais personalidades da época. Dentre             

“mais de seis mil personalidades” estavam: Albert Einstein e Tolstoi. Tal particularidade pode             

ser vista nos dias de hoje quando vemos políticos e artistas que lutam em prol dos direitos                 

LGBT. 

 
3.1 INÍCIO DO MOVIMENTO HOMOSSEXUAL BRASILEIRO 

 

Entre os séculos XIX e XX surgiram os movimentos sociais e de esquerda,             

movimentos socialista e trabalhista que serviram como precursor do movimento pela           

liberdade sexual da população LGBT. Para Melo (2013) podemos citar algumas conquistas            

como a “campanha do Comitê Científico-Humanitário da Alemanha, as décadas de 1910 e             

1920”, “abolição as leis anti-homossexuais na Rússia”, no governo bolchevique, em 1917, “a             

fundação do Instituto de Ciência Sexual em 1919” e a “formação de uma Liga Mundial para                

Reforma Sexual, em 1928”. Todos eles serviram como matriz para um longo percurso ainda a               

ser percorrido pela comunidade LGBT. 

Porém, mesmo com esses avanços, na década de 1930 o surgimento de uma             

extrema-direita paira sobre a Europa. Na Alemanha os ideais nazistas promovem a violência,             

dentre elas, o envio de homossexuais para campos de concentração, sendo estes, ainda             

segundo Melo (2013), obrigados a usarem “uniforme costurado com a marca de um triângulo              

rosa, submetidos a um regime de trabalho e passíveis de castração”. Na Rússia, o surgimento               

de Stalin também fez aumentar a repressão contra os homossexuais e a todo e qualquer               

indivíduo considerado traidor da nação. 

Apesar de um período conturbado em toda Europa, é importante falar sobre a             

Declaração Universal dos Direitos Humanos20, criado nos anos de 1948, no contexto de             

20 Criado em 10 de dezembro de 1948 foi solicitado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que 
este texto, contendo todos os direitos, fosse publicado por todos os países membros com o intuito de 
que ele fosse “lido e  explicado, principalmente nas escolas e em outras instituições educacionais 
sem distinção nenhuma baseada na situação política ou econômica dos Países ou Estados.” O texto 
                                                                                                                                                42 
 



 
criação da Organização das Nações Unidas (ONU) como um “marco no processo            

civilizatório” e uma resposta às atrocidades acontecidas durante a II Guerra Mundial. Esta             

declaração é importante pois ela “fornece parâmetros que, supostamente seriam aceitos           

internacionalmente por países e governos”. A palavras supostamente é aqui utilizada, pois não             

bastava apenas proclamar a declaração de direitos, mas sim implementá-la, situação muito            

distante em alguns países até hoje. Uma organização com os Benkert, Ulrichs, Hirschfeld,             

Ellis, Krafft-Ebing e Kinsey surgiram o termo “homófilo” sendo apenas em 1950 e 1960,              

juntos ao movimento feminista que esse termo foi rejeitado sendo utilizado agora            

“homossexual” e o termo “gay” como uma “auto- identificação” (GREEN & TRINDADE,            

2005). 

Nas décadas de 1960 surgiram, nos Estados Unidos, as “clínicas de identidade de             

gênero” que eram responsáveis pelo tratamento de pessoas hermafroditas e travestis (que            

ansiavam pela cirurgia de redesignação de sexo, ou segundo Melo, transgenitalização). “As            

demandas por intervenção cirúrgica vieram ocupar um papel central na luta de transexuais             

para expressar livremente o que consideram ser sua identidade profunda e genuína”. Ainda             

nos anos de 1960, essas lutas pelos direito dos transexuais, formaram a Transexual Action              

Organization. Segundo Gorish (2014) os anos 60 foram anos de pavor21 vividos pela             

comunidade LGBT, “eles eram tratados como psicopatas, promíscuos e doentes mentais” e            

essas clínica nada mais eram do que “clínicas de tratamento para homossexuais, onde eram              

aplicados choques, esterilização, castração e até lobotomia”. 

Já ao final da década de 60 os direitos da comunidade negra cresceram diante do               

discurso de Martin Luther King e os negros e os simpatizantes do movimento, organizaram              

sua resistência, através de manifestações pacíficas o que acabaria por ser conhecido como o              

“Verão da Liberdade” em 1964, dando a esta comunidade o direito ao voto. Porém, todas               

essas manifestações e a aprovação do “Ato dos Direitos Civis”, nunca incluíam a população              

LGBT, que por sua vez eram ignorados. Em uma pesquisa feita pela CBS22, no ano de 1967,                 

é dividido em 30 artigos, no qual podemos destacar o artigo V: Ninguém será submetido à tortura nem 
tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.” (NAÇÕES UNIDAS, 2019) 
21 Pensar em assumir-se nesta época era impensável. Travestis e transsexuais eram perseguidas 
paenas por não se vestirem conforme o sexo biológico. Em 1968 muitos homossexuais, segundo 
Gorish (2014) “mais de 500 pessoas foram presas pelo crime contra a natureza (por praticarem sexo 
entre pessoas de mesmo sexo) e entre 3.000 e 5.000 pessoas foram presas por crimes ligados à 
orientação sexual.”  
22 Gorish (2014) destaca que essa pesquisa foi anunciada no documentário da rede americana CBS, 
“The Homossexuals” e “retrata uma sociedade americana que considera os gays como o verdadeiro 
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mostrou que “67% dos americanos viam os homossexuais com nojo, medo e desconforto”.             

(GORISH, 2014) 

É nesse contexto de repressão que a comunidade LGBT tenta “se esconder” no bares,              

pois este acaba por ser um refúgio. É nesse ambiente que podia-se ser livre e “sentir o amor                  

que não poderia ser demonstrado nas ruas” (GORISH, 2014). Foi no ano de 1969 que a                

mudança estava por vir, uma mudança a nível mundial que começará em Nova Iorque,              

Estados Unidos e terá efeitos no mundo inteiro. Na madrugada do dia 28 de junho de 1969, no                  

The Stonewall Inn (situado em Nova Iorque), policiais invadiram o bar23 com abordagens             

violentas com os que lá estavam. Esse bar era conhecido pelos seus clientes negros, drag               

queens e pessoas do gueto. 

“(...)Naquela noite, os clientes do Stonewall reagiram de forma nada usual,           
voltando-se contra os policiais, o que levou estes a retirá-los forçosamente           
do local. À medida que a polícia os retirava do bar, uma multidão se              
aglomerou na rua (...) a cena tornou-se explosiva. Latas e garrafas de cerveja             
foram atiradas contra as janelas e uma chuva de moedas desabou sobre os             
policiais. A multidão irrompeu a atirar pedras e garrafas. De repente, surgiu            
um parquímetro arrancado e usado como porrete na porrete do Stonewall.           
Isso desencadeou uma rebelião que prosseguiu noite adentro (...) Na noite           
seguinte, pichações com a frase “gay power” apareceram nos muros da           
Christopher Street24” (SIMÕES & FACCHINI, 2008, p.46). 

 

Todo esse acontecido, narrado pelos autores, ficou conhecido como a Batalha de            

Stonewall e até hoje a data é comemorada no mundo inteiro como o “Dia do Orgulho Gay e                  

Lésbica”. A batalha durou cinco dias o que mudou para sempre a visão dessa comunidade,               

que era antes vista como marginalizada e agora tem motivo de orgulho ao assumir-se.              

Segundo Melo (2013) é importante lembrar que esse acontecimentos tiveram tanta           

repercussão devido ao clima social e político da época em que vivia os Estados Unidos: “o                

clima de politização crescente da liberdade sexual”, a “geração beat no final dos anos 1950” e                

a “contracultura hippie nos anos de 1960”, para essa juventude, tudo que interessava era o               

“outsider e underground”. 

Dois nomes que podemos destacar na Batalha de Stonewall é Marsha P. Johson e              

Sylvia Rivera, ativistas transgênero e que estavam presente no dia em que os policiais              

pedófilo.” Esta informação torna-se relevante para contextualizarmos a situação em que viviam as 
pessoas da comunidade LGBT 
23 Nesta época era comum essa abordagens policiais nos bares, principalmente bares gays dos 
Estados Unidos, como pretexto de “cumprimento da lei sobre a venda de bebidas alcoólicas”. Essas 
abordagens tinham como resultado muitas apreensões e violências física. 
24 Nome da rua que estava localizado o bar Stonewall 
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invadiram o bar Stonewall Inn. Marsha, como mostra no documentário da Netflix, “The life              

and death of Marsha P. Johnson”, foi encontrada no rio Hudson em 1992 e tendo como causa                 

da morte suicídio, segundo os policiais25. Marsha e Sylvia lutaram pela visibilidade das             

pessoas transsexuais e travestis daquela época, pois mesmo dentro do movimento gay, elas             

eram tidas como aberrações. Sylvia inclusive, chegou a deixar o movimento por causa das              

discriminação que sofria. As duas ainda criaram em 1970, a organização STAR (Street             

Travestites Action Revolutionaries) que acolhia travestis e transsexuais que vivima em           

condições de ruas, a qual foi muito importante para muitas pessoas que por ali passaram.               

Apesar de terem seus nomes apagados pela história, essas duas tiveram e ainda tem um papel                

considerável dentro do movimento, pois até hoje, as pessoas travestis e transsexuais sofrem             

para ter seu lugar de aceitação na sociedade. 

Em 1970, em decorrência da Batalha de Stonewall, realizou-se a primeira parada pelo             

orgulho LGBT, em Nova York que foi seguida por muitos os outros países com o passar dos                 

anos.  

“A parada de 1970 e todas as seguintes, assim como as realizadas nos             
Estados Unidos, espalhando-se pelo mundo nas décadas seguintes, tiveram e          
têm na batalha de Stonewall um mito de origem, um evento que não pode ser               
esquecido politica-mente, tendo a sua comemoração a capacidade de atrair          
não apenas militantes e de se tornar um fenômeno de clamor popular. Apesar             
de muitas vezes ser lido como o mito fundador do movimento LGBT no             
Ocidente, Stonewall foi apenas um marco divisor entre uma época de lutas            
em que a visibilidade não era uma questão importante para outra em que a              
visibilidade se torna uma prática coletiva e individual, uma política que           
encontra nas paradas seu principal ápice” (SILVA & LOPES, 2019,          
p.182-183). 

 
Um outro acontecimento marcante para a comunidade LGBT foi a criação da Gay             

Liberation Front que fez pressão para reivindicação da retirada do termo “homossexualismo”,            

antes classificado como doença pela Associação Americana de Psiquiatria. Além dos homens            

homosexuais, as mulheres lésbicas também organizaram-se e “conseguiram se defender          

dentro do movimento feminista pela libertação da mulher”. Em 1967 as ondas da Batalha de               

Stonewall chegam a América do Sul, mais especificamente na Argentina, Buenos Aires, onde             

25 O documentário da Netflix não responde a todas as questões acerca da morte da Marsha, 
entretanto, depois de ouvir muitos depoimentos, a hipótese de suicídio foi descartada, mas não foi 
levado a sério pelos policiais que investigaram o caso. O filme ainda traz a versão do seu amigo 
Randy Wicker, com quem Marsha vivia, onde ele já vinha sofrendo com repressões e ameaças de 
morte por parte da máfia. o que leva a pensar que Marsha teria sido vítima de um ataque policial pelo 
seu ativismo. 
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surgiu o “primeiro grupo político homossexual da América do Sul”, até sumir em 1976 devido               

a ditatura militar daquela época. Para Green (2000), apesar dessas organizações terem sido             

influenciadas pelos movimentos oriundos dos Estados Unidos e Europa Ocidental, foi na            

América do Sul que “elas foram originadas e moldadas por suas realidades nacionais e              

específicas” e se o Brasil não estivesse em uma onda crescente de repressão, um movimento               

semelhante ao da Argentina teria surgido no Brasil antes do início dos anos 70. Para explicar                

como esses acontecimentos mundiais tiveram impacto no Brasil, campo de observação deste            

trabalho, é preciso dividi-lo em ondas, que serão intituladas mais a frente e detalhadas              

segundo a autora Regina Facchini. 

 

3.1.1 Primeira Onda 

 

Na metade dos anos 1970 muitos movimentos estudantis, socialistas, operários negros           

e feministas, eclodiram no Brasil. Por causa dessas grandes movimentações, os militares            

iniciaram um “processo lento e gradual de abertura política” que deu início ao período de               

abertura do país marcando assim a retomada do crescimento brasileira depois de mais de uma               

década sob regime militar. Esse momento serviu para criação de vários grupos de minorias,              

que antes eram duramente reprimidas: 

“O nascimento dos primeiros grupos ativistas de pessoas que se          
identificavam como homossexuais e buscavam difundir novas formas de         
representação da homossexualidade, contrapostas às vigentes conotações de        
doença e degeneração. Eram coletivos autônomos e autofinanciados,        
imbuídos de uma ética democrática e igualitária própria àqueles/as que          
desafiavam o regime militar, o preconceito contra a sexualidade não          
heteressexual e as deigualdades de gênero.” (MELO, 2013. p. 133). 

 
 

Foi nesse contexto que foi criado o “primeiro grupo reconhecido na bibliografia”, o             

Somos, de São Paulo, em 1978 e segundo Fachini (2002) teve uma grande importância por ter                

“tido uma atuação importante” e por servido de uma “experiência marcante na vida das              

centenas de pessoas que passaram por suas atividades. Este mesmo grupo serviu como base              

para o “estilo de militância” que aconteceria nos anos seguintes e também serviu como base               

para os pesquisadores deste tema. MacRae (1985) relata o início do grupo que aconteceu com               

a volta de Trevisan do seu exílio e tentou organizar um grupo para debater seus ideias nos                 
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anos de 1976, porém, o grupo formou-se após um “boicote” ao jornal Lampião26 (mencionado              

no capítulo anterior) ao especificar quais as “minorias” seriam auxiliadas. Essa questão levou             

um grupo de 15 a 20 pessoas, exclusivamente homens, incentivado por Trevisan, a pensar              

sobre estas pautas. O primeiro nome dado ao grupo foi Núcleo de Ação pelos Direitos               

Homossexuais, mas mais tarde, em 1978, passou-se a chamar Somos27 - Grupo de Afirmação              

Homossexual. 

De acordo com os pesquisadores Fachini, Green, Macrae, entre outros, o Movimento            

Homossexual Brasileiro (MHB) teve início a partir de 1978/1979. Esse termo, segundo            

Fachini (2005), foi denominado como MGL (Movimento de Gays e Lésbicas), em 1995 ficou              

conhecido como “Movimento GLT” (Gays, Lésbicas e Travestis) e somente a partir de 2000              

passou a ser chamado de Movimento GLBT e LGBT, que será motivo de discussão nos               

próximos capítulos. Foi em fevereiro de 1979 que o grupo se reuniu, em um evento               

organizado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São             

Paulo para falar sobre as minorias brasileiras, que segundo Fry e Macrae (1985) “a              

importância deste debate que marcou mais uma vez a crescente importância do movimento             

homossexual como interlocutor legítimo na discussão dos grandes assuntos nacionais.” 

Foi nesse evento que culminou na ruptura28 do grupo Somos em duas vertentes, como              

explica Melo (2013), a primeira foi formada pelos “integrantes que defendiam que a luta por               

direitos de LGBT e o movimento contra a ditadura militar estavam inter relacionados e a               

segunda ala que era “oponente a essa ideia propondo que o ativismo LGBT teria de               

desvencilhar das causas clássicas da esquerda.” Dentro deste incidente, podemos dar destaque            

às lésbicas, que apesar de estarem dentro do grupo Somos, sempre tiveram pouca             

representatividade, pois lutavam empenhadas em combater o machismo presente no grupo,           

pois apesar de ser um grupo homossexual, eram sempre os homens que tomavam as decisões.               

26 Vale salientar, apesar de já ter exposto a origem do Lampião da Esquina no capítulo anterior, ele 
serviu para um “novo capítulo para a história e da construção e da afirmação de uma identidade gay 
nacional” e formou o que foi chamado de Movimento Homossexual Brasileiro e dando início a sua 
Primeira Onda. (SIMÕES JR., 2011) 
27 Para Melo (2013) o nome foi dado em homenagem ao coletivo, pioneiro da América do Sul, que 
surgiu na Argentina o “Frente de Liberación Homossexual” e que foi extinto pela ditadura militar 
daquele país. 
28 Segundo Fachini (2002) esse “racha” fez surgir novos grupos como o Grupo Lésbico Feminista 
(GALF) e o Grupo de Ação Homossexualista, que mais a frente seria chamado de Outra Coisa. Este 
último, se aliou aos grupos Libertos e Eros e formaram o “Movimento Homossexual Autônomo”. Mais 
tarde, com mais saídas dos militantes do grupo Somos, foi formado o Coletivo Alegria-Alegria, que 
era um “grupo de vivência”, mas teve curta duração. A criação desses grupos e ruptura da hegemonia 
do grupo Somos, será importante para entender as próximas ondas no MHB. 
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Os ideias feministas foram fundamentais para o nascimento de um grupo que desce voz esta               

minoria que seria criado em  1980 o Grupo de Ação Lésbico-Feminista 

“Várias mulheres haviam sido atraídas aos grupos homossexuais embora         
sempre estivessem em minoria. Apesar de inicialmente não pleitearem         
nenhum tratamento especial - afinal, reinava a ideologia da igualdade total           
logo começaram a sentir a necessidade de terem pelo menos urn subgrupo            
exclusivo para etas, onde pudessem discutir com mais profundidade os seus           
problemas específicos, difíceis de levantar e desenvolver em reuniões com          
participação predominantemente masculina.” (FRY & MACRAE, 1985. p        
28). 

 

Apesar desse “racha” que gerou muitos grupos de militantes no Brasil, um fato voltou              

a unir toda a comunidade em prol de um assunto de interesse de todos: a repressão causada                 

pelo Delegado de polícia, Richetti. Wilson Richetti já era muito conhecido pela população             

pelas suas ações de “limpeza” da cidade contra os homossexuais, inclusive em sua famosa              

“Operação Limpeza” ele teria feito uma cruzada para livrar a cidade de prostitutas e              

homossexuais. Para Fry e Macrae (1985), os métodos utilizados eram “batidas relâmpagos            

nos locais de reuniões, prisão ilegal e o emprego de uma brutalidade extremada especialmente              

no caso de prostitutas e travestis”. Estes atos culminaram na junção de todos os grupos, que                

antes estavam divididos e os levaram até as escadarias do Teatro Municipal no dia 13 de                

junho de 1980 para seguirem em passeata pelo fim da repressão que mais tarde ficaria               

conhecido como o Dia Nacional da Luta Homossexual. 

Ainda para o referido autor, essa passeata “representou uma espécie de apoteose da             

militância homossexual em São Paulo” e após isso precisou enfrentar sérios problemas, como             

o fim do jornal Lampião. Devido a isto, por algum tempo “reinava um clima de desânimo e                 

desconfiança.” Apesar disso, uma ato realizado pelo Grupo Gay da Bahia foi de muita              

importância para o “fim” dessa Primeira Onda: “a eliminação no código INPS do item 302.0,               

que classifica o homossexualismo como desvio mental.” Esta pauta foi alastrada por todo o              

Brasil e conseguiu a assinatura de milhares de assinaturas (não apenas de homossexuais, mais              

de pessoas simpatizantes a causa). Vemos então que a Primeira Onda termina com uma              

militância “mais pragmática” e “mais preocupada com aspectos dos direito civis, contra a             

violência” (MELO, 2013. p. 139), no entanto, no início dos anos 80, MacRae (1985) aponta               

que havia por volta de 20 grupos de homossexuais militantes no Brasil, isso também dava-se               

pela eclosão da epidemia de HIV/AIDS no país.  

                                                                                                                                                48 
 



 
 

“Homossexualidade é certamente negócio hoje em dia e no a preciso           
observar que o capital só avança onde há promessas de lucro. Muita gente             
acredita que houve um aumento da homossexualidade, mas não se pode           
confundir a existência de um fenômeno corn sua visibilidade social . Não há             
evidência nenhuma de que a homossexualidade aumentou. O que aconteceu,          
isto sim, a que com a gradual redução do estigma social, ela se esconde              
menos e se assume mais.” (FRY & MACRAE, 1985. p 32). 

 

3.1.2 Segunda Onda 

 

A segunda onda do Movimento Homossexual Brasileiro, como aponta Facchini          

(2002), teve início na metade dos anos 1980. Ele surgiu após o fechamento do jornal               

Lampião. Para a autora, houve uma grande diminuição na quantidade de grupos pró             

movimento LGBT, pois o fim do jornal deixou muitos grupos órfãos. Mas não podemos              

deixar de dar a importância que o meio de comunicação trouxe para essa segunda onda que                

estava por vir. A dependência desses coletivos era tanta, que segundo relatos de alguns              

militantes, a partir desse momento não passou a se discutir mais a homossexualidade. 

“Do mesmo modo que a redemocratização produziu um vácuo para a           
continuidade da atuação do Lampião, estruturado fortemente sobre a nossa          
versão antiautoritária de contracultura, pode-se imaginar que o final da          
ditadura tenha criado também dificuldade para a continuidade da atuação dos           
grupos homossexuais.” (FACCHINI, 2002. p. 74). 

 

Na segunda onda, Facchini (2005) cita dois grupos muito importantes, além de            

destacar as principais diferenças desses grupos para os primeiro que foram formados na             

primeira onda, como o Grupo Somos/RJ. O primeiro grupo que podemos destacar é o Grupo               

Gay da Bahia (GGB), criado por Luiz Mott e segundo seu criador, destaca que o grupo não                 

tem envolvimento político muito profundo e não tem tendências de nenhuma partido político             

“que não o movimento homossexual”. O segundo foi fundado por João Antônio Mascarenhas,             

o Triângulo Rosa e também um dos primeiros articuladores do jornal Lampião. Ambos os              

fundadores, tiveram participações na primeira onda e por isso trazem em sua bagagem todo o               

ideário do movimento. Porém, diferente do grupo Somos, os líderes “autonomistas” tentavam            

buscar a “transformação da sociedade como um todo”. Já os novos grupos, tinham ações              

“mais pragmáticas” e alinhadas a “garantia dos direitos civis e contra discriminação e             

violência dirigidas a homossexuais”. 
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Em um depoimento para sua tese de mestrado, Silva (1993) mostra o relato de dois               

militantes do Triângulo Rosa, com nomes fictícios, Pedro e Rosa, onde percebe-se uma             

grande diferença entre os grupos da primeira onda para a segunda onda. Pedro, fala que o                

Somos discutia “assuntos psicossociais” eram como uma terapia, já o grupo Triângulo Rosa,             

trata mais das “questões externas, políticas, leis…” A segunda militante, Rosa, tem um             

depoimento parecido, ela disse que o grupo Triângulo Rosa “era participar da alteração do              

Código de Ética do Jornalista, participar da elaboração da Constituição Federal. A            

preocupação era muito diretamente política”. Em resumo, “a política para eles tem um sentido              

muito mais mais pragmático e muito menos ancorado nas experiências e vivências pessoais             

dos próprios militantes” 

A partir desses depoimentos conseguimos perceber a principal preocupação dos          

grupos na segunda onda. Enquanto na primeira onda, os grupos estavam preocupados com a              

palavra “gay”, “bicha”, os grupos GGB e Triângulo Rosa estavam em busca de uma posição               

na sociedade, como a “necessidade de uma sede para o grupo” para que os grupos agora não                 

tivessem que depender de se encontrar nos guetos ou em lugares improvisados e clandestinos.              

Para Facchini (2002) os grupos da segunda onda passaram a se preocupar com o que ela                

chama de “capacidade instalada”, ou seja, uma infraestrutura própria. Além da busca pela             

sede física, os grupos buscavam se registrar legalmente, como espaços voltados às questões             

homossexuais. Essas expressões podem estar relacionadas “à passagem a um regime           

democrático e a uma desarticulação da ênfase antiautoritária, que havia se constituído, em boa              

medida, como reação ao ambiente autoritário criado pela ‘ditadura’. 

Ainda na segunda onda, o movimento homossexual precisou lidar com uma           

epidemia29 de AIDS/HIV que passou a ligar diretamente a homossexualidade a doença. Por             

esse motivo, segundo Melo (2013) os modelo de ativismo passou por uma revitalização. Logo              

no início da pandemia, muita desinformação foi passada o que causou pânico na população,              

fazendo com que associassem a doença com os homens que fazem sexo com outros homens               

29 O início da epidemia no Brasil compreendeu o período de 1980 até 2000, onde 190.949 casos da 
doença foram confirmados pelo Ministério da Saúde. Segundo o estudo de Brito, Castilho e 
Szwarcwald (2001), no início da epidemia a população mais afetada foi a de HSH, sendo 71% dos 
casos no ano de 1984, porém esse número veio a ser estabilizado e houve uma inversão, onde a “via 
de transmissão heterossexual” passou a ser a mais atingida. Dessa forma, os casos masculinos caiu 
de 90,1%, entre 1980 a 1988, para 66,6%, enquanto que as mulheres passou de 9,9% para 33,3%, 
durante o mesmo período. 
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(HSH)30, chegando até ser chamada de “peste gay”. Entretanto, segundo Green (2000) foi o              

grupo de militantes homossexuais, Outra Coisa, o primeiro a alavancar as políticas de             

conscientização sobre a doença. Os participantes saíram pelos guetos, lugares visitados por            

homossexuais, a distribuir panfletos mostrando o que poderia ser feito para evitar a             

propagação da AIDS. Ainda que contra a Igreja, os grupos, como por exemplo o GGB,               

passaram a trabalhar junto com o Ministério da Saúde a fim de espalhar a campanha de                

prevenção a doença. Dessa forma, “modalidades de sexo e práticas eróticas, infecções            

venéreas, uso de camisinha e outras práticas e circunstâncias ligadas ao exercício e à              

expressão da sexualidade passaram a ser comentadas e debatidas com uma abertura sem             

precedentes” (MELO, 2013. p. 141). 

“De todo modo, a necessidade de desvinculação da imagem da          
homossexualidade de seus aspectos ‘marginais’ passa a ser uma         
característica bastante presente nessa ‘segunda onda’ do movimento. O         
processo de ‘redemocratização’ na sociedade brasileira e a consequente         
desmobilização das propostas mais ‘antiautoritárias’ de militância podem ser         
relacionadas a essa tendência à desvalorização dos aspectos ‘marginais’ da          
homossexualidade e à necessidade de construção de uma imagem pública da           
homossexualidade, que deixa incluir boa parte das vivências a ela          
relacionadas.” (FACCHINI, 2002. p 85). 

 

 Toda essa “nova forma” de se fazer militância no Brasil irá ser o precursor das               

próximas ondas e também da conquista de muitos direitos para a população LGBT. Sai de               

cena o modelo “ativista autopatrocinado” para dar lugar à “institucionalização” de grupos que             

agora são financiados pelo Estado. Em 1990 foi o ano em que os grupos fortaleceram seu                

alinhamento com o Estado produzindo “políticas identitárias” a fim de mobilizar as massas             

em favor da população LGBT. Facchini (2002), no final de seu pensamento sobre a segunda               

onda, traz um questionamento sobre essas mudanças de identidades dos movimentos. Para a             

autora, é curioso pensar como o “contexto social mais amplo” colabora para esse “estilo de               

militância se torne mais ou menos valorizado e para que o movimento adote este ou aquele                

perfil?” 

 

30 O termo HSH, segundo Melo (2013) é utilizado a fim de dados etnográficos, para designar homens 
que fazem sexo com outros homens sem necessariamente se considerarem homossexuais. Essa 
sigla serve como um “modelo representacional” utilizado no âmbito de pesquisas do setor da Saúde. 
É uma “categoria identitária” usada para delimitar estudos epidemiológicos para a execução de 
políticas públicas. 
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3.1.3 Terceira Onda 

 
Ainda em que em declínio os grupos de homossexuais, muito encontro organizados            

pelos grupos existentes na época fizeram marcar essa os primórdios da terceira onda do              

movimento homossexual brasileiro. Segundo Fachini (2002) já no final dos anos 1980 houve             

o II EBHO (Encontro Brasileiro de Homossexuais) que além de contar com participações de              

partidos políticos como o PT, traziam questões como a “despatologização” da           

homossexualidade e a “legalização do casamento gay”. Mais a frente, houve o III EBHO,              

onde foi debatido a violência contra os homossexuais e a “discriminação religiosa” contra             

essa comunidade. No IV EBHO, que aconteceu em 1990, passou a discutir a prevenção              

nacional à AIDS.  

Ao passar do tempos, mais encontros foram sendo realizados e mais participações            

ganharam, principalmente de outros subgrupos do movimento homossexual, como é o caso            

das lésbicas, que ganharam notoriedade a partir dessa época e os encontros agora passaram a               

ser EBLHO (Encontro Brasileiro de Lésbicas e Homossexuais). Nesses encontros, as questões            

de gênero passam a ser temáticas das discussões e portanto mais a frente, tivemos o VIII                

EBGLT (Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas) e a partir daí passou a se chamar EBGLT,                

passando então a incluir as travestis e transgêneros, que antes estavam à margem dessa              

discussão. É nesse encontro também que há a criação da ABGLT (Associação de Gays,              

Lésbicas e Travestis) e a partir daqui, podemos dizer que emerge a terceira onda do               

movimento homossexual no brasil. 

Ao observar a evolução dos debates nesses encontros, percebemos que “diferentes  

manifestações das sexualidades e das identidade de gênero dissidentes” foram reforçadas e            

houve a necessidade de criação de subgrupos dentro da comunidade. E é por esse motivo que                

já não usa-se mais a expressão MHB, mas sim o movimento GLT, trazendo mais              

representação para o movimento e buscando lutar pelos direitos e cidadania da população             

LGBT, passo importante “para a construção de uma verdadeira democracia.” 

“De caráter holístico, a ABGLT propõe relativamente um retorno às origens           
do MHB, reconhecendo a importância social de o movimento homossexuais          
e travestis ficar ao lado de organizações populares e de todos os movimentos             
que almejam transformar a vida das pessoas, fazendo-a mais livre e digna.            
Sendo assim, apoia a luta feminista, anti-racista, das trabalhadoras do sexo e            
de todos os grupos vítimas de opressão generalizada ou específica.” (MELO,           
2013. p 144). 
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Os IX EBGLT e II EBGLT-Aids, em 1995, terminaram os seus encontros com             

ocupação das ruas da cidade do Rio de Janeiro, essa tomada da rua foi uma “experiência                

marcantes que influenciou o surgimento da ideia da organização de eventos de rua por ocasião               

do Dia Internacional do Orgulho Gay” (FACCHINI, 2002). Nesse cenário, a comunidade            

LGBT passou a ocupar diferentes espaços públicos e com isso abranger mais pessoas para o               

movimento, como é o caso dos surdos gays, a rede de gay afro descendentes, fazendo com                

que as ideias preconceituosas e estereotipadas fossem reconhecidas a fim de acabar com todas              

as formas de discriminação. A partir daí, Melo (2013) fala sobre a “demanda de Políticas               

Lúdicas e de Visibilidade (PLV)”, que nada mais são do que demonstrações pública, seja em               

forma de passeatas, protestos, essa ideia surgiu nos Estados Unidos, com as passeatas             

decorrentes da Batalha de Stonewall, mas tomou outras proporções no Brasil. 

Ainda segundo o autor, “esse modelo de evento” ficaram conhecidos como Parada            

Gay ou Parada LGBT (ou do Orgulho LGBT), que a partir dos anos 2000 cresceram em todo                 

Brasil e passou a dar maior visibilidade às causas da população LGBT e isso nos tornou “o                 

país que mais realiza esse tipo de evento no mundo.” Uma outra característica do movimento               

nessa terceira onda, foi um alinhamento com políticas estatais e criação de ONGs para              

alavancar os trabalhos junto com a população LGBT. Além disso, no ramo comercial, muitas              

empresas passaram a se denominar “friendly” da causa e com isso passou a haver uma               

segmentação31 de muitos estabelecimentos como “bares, boates, saunas” e na internet, a            

população LGBT passou a se reunir em grupos, buscar namoro e socializar em salas de bate                

papo específico para essa comunidade. Ter esse “boom” de empresas apoiando o movimento             

foi muito importante para a difusão do ideário do movimento, porém segundo Simões e              

França (2005), essa segmentação, se não estiver nos valores da empresa e tiverem apenas              

caráter mercadológico, pode servir como uma ferramenta de segregação. 

 

31  No final da última década foi criado um termo para as empresas que se aproveitaram do poder de 
compra da população LGBT para fazer negócios: Pink Money. O mercado ao perceber “o potencial de 
consumo do ambiente LGBT, passaram a investir em produtos e ações voltados diretamente para 
esse público” (ALVES, 2019). Esse ponto traz uma discussão que ao mesmo tempo em que tais 
oportunidades dão visibilidade ao movimento, o mercado pode não refletir tais ideais em seus valores 
empresariais e acabar por aproveitar-se apenas do oportunismo mercadológico, porém esse não será 
o tema deste trabalho. 
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3.2 NOVAS FORMAS DE ATIVISMO  

 

Para além das três ondas, Melo (2013) caracteriza um novo tipo de ativismo LGBT e é                

a Quarta Onda. O que marca essa última onda, e que está em vigor até os dias de hoje, são as                     

ligações políticas. O movimento cresce, a notoriedade dos sujeitos políticos que cada letra             

representa, também e com isso também cresce todas as formas de discriminação contra as              

pessoas LGBT, seja por forma de fundamentos religiosos, bullying, violência físicas e sexual             

e suicídios32. É nesse cenário que cabe ao Estado criar políticas públicas para combater a               

homofobia33. Em 2003, foi criado pela primeira vez a Frente Parlamentar em Defesa da              

Cidadania LGBT e a Secretaria dos Direitos Humanos do Governo Federal. Esta última, junto              

com a ABGLT formaram o Programa Brasil sem Homofobia (PBH): “iniciativa pioneira de             

combate a violência e à discriminação contra LGBT e de promoção à cidadania” (MELO,              

2013). 

Um pouco mais tarde, em 2008, realizou-se em Brasília a I Conferência Nacional             

GLBT, com o tema “Direitos humanos e políticas públicas: o caminho para garantir a              

cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transsexuais.” Essa conferência          

“representou a absorção da agenda da diversidade sexual e dos direitos humanos LGBT34 por              

parte do Estado brasileiro.” Após a Conferência, foi estabelecido o Plano Nacional de             

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (PNLGBT), em 2009, o qual continha              

8 ações “para garantia do respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero.” 

Essa ligação do movimento LGBT com ONGs e políticas estatais, vinha desde a             

Terceira Onda, mas cria ainda mais laços na Quarta Onda. Segundo Facchini (2005), a              

32 Aqui o suicídio entra como dados de violência, pois em muitos casos a vítima sofria bullying seja 
pela sua família ou amigos e por causa da repressão acaba por tirar a própria vida (OLIVEIRA & 
MOTT, 2019) 
33 A homofobia aqui tratada, também tratada por Melo (2013), abrange todas as formas de violência 
contra as letras LGBTQI+, mesmo sabendo que a violência sofrida por um homossexual é igual a 
violência sofrida por lésbicas, travestis, transsexuais. A violência contra lésbicas tem um caráter 
machista e sexista; a violência contra travestis e transsexuais leva em conta a sociedade 
heteronormativa em que vivemos (e que por isso sofre preconceito até mesmo dentro do movimento); 
a violência contra as pessoas bissexuais têm um caráter de patologia ou indecisão. Sendo assim, é 
possível usarmos transfobia, lesbofobia, bifobia, para abordar a violência específica para cada letra. 
34 Vale salientar que a sigla utilizada na época era GLBT, porém depois de questionamentos de 
ONGs ligadas as pessoas lésbicas, passou a representar o “L” na frente, dando mais visibilidade ao 
movimento. Segundo Melo (2013), as ONGs questionavam “sobre a posição subalterna da mulher na 
sociedade e ainda no interior daquele movimento, sugerindo, com isso, a troca da ordem das letras 
na sigla e colocando, como forma de resistência feminista e práxis de visibilidade, o “L” de lésbicas 
em posição temática. 
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ABGLT, mudou o seu nome para representar outros sujeitos políticos que tinham ficados             

“esquecidos”, como por exemplo, os bissexuais. Dessa forma, passaria a ser chamada de             

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros (porém a sigla           

permanece a mesma ABGLT). Uma mudança “simbólica”, mas significativa a mostrar o            

amadurecimento que o movimento vinha passando com o tempo. 

Melo (2013) fala sobre dois ativismos presentes na Quarta Onda, o “Ativismo de             

Ocupação” e o “Ativismo Queer”, onde o primeiro é caracterizado por uma conscientização e              

retomada dos espaços públicos (de onde esse atores, muitas vezes, foram expulsos). Esse tipo              

de movimento surge como uma “ação coletiva” para “contestarem atos homofóbicos” através            

de Beijaços35. O segundo tipo de ativismo tem como base no que Judith Butler chama de                

Queer: “fórmula contemporânea de militância caracteriza-se pela recusa radical ao          

fechamento da relação de congruência sexo-gênero-prática-desejo dominante.” Além desses,         

ainda podemos ver outros tipos de ativismo como a criação de grupos como o Baphão Queer e                 

As Travestidas que se justificam “pela promoção identitária diante das tentativas espúrias de             

promover ‘cura’ ou ‘reabilitação’ a essas formas de ser LGBT.” Um ponto de desencontro a               

esses tipos de ativismo vem sendo vista até os dias de hoje, principalmente depois da época                

das eleições de 2018, que elegeria mais tarde o presidente Jair Bolsonaro: são os “gays de                

direita”. Esse fenômeno, que será detalhado mais a frente, ao falar sobre o cenário político,               

foi o impulsionador da divisão do movimento LGBT o que leva ao enfraquecimento do grupo               

e desvalorização da comunidade. Esse grupo, que inclusive foi capa da Revista Época36, em              

2018, tem como ideologia “aceitação de vários arranjos familiares, mas a crença na família              

tradicional como MODELO” e “o cavalheirismo e a ‘galância’ que nos distingue dos             

frequentadores da Parada Gay.” O grupo, que até 2018 somavam 29%37, cria parâmetros para              

o aumento do preconceito entre as próprias letras do movimento, como no caso do deputado,               

gay, conservador e de direita que atacou a comunidade transsexual ao dizer que “retirava a               

35 Para Melo (2013) o Beijaço é um tipo de protesto, que vem se tornando muito comum no Brasil, nos 
moldes do “Kiss-in” dos Estados Unidos e Europa. Consiste em “demonstração pública de afeto 
através de beijos na boca entre pessoas LGBT nos locais em que essa prática é coibida” 
36 Reportagem disponível em: <https://epoca.globo.com/politica/noticia/2018/06/gays-de-direita.html> 
37 Em uma pesquisa realizada no ano de 2018 pelo Instituto Datafolha, no Brasil, foi apontado que os 
59% dos eleitores não heterossexual (bissexuais, homossexuais, transsexuais e outras orientações) 
apoiavam o candidado do PT, Fernando Haddad e 29%, desse mesmo grupo, apoiavam o candidato 
Jair Bolsonaro.  
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tapa38” se visse um homem “que retirou alguma coisa” entrando no banheiro feminino. Esse              

último grupo não reconhece a história do movimento e rompem com o ideal de da luta                

LGBTQI+ sobre reconhecimento dos vários sujeitos políticos. 

Com o mesmo intuito daqueles primeiros movimentos, as Paradas de Orgulho LGBT            

surgiram com mais força durante a Quarta Onda, sendo a Parada de São Paulo considerada a                

“maior do mundo em quantidade de participantes.” A Parada de São Paulo39 além de dar               

visibilidade ao movimento, tem um apelo turístico e causa um impacto muito grande na              

economia do país. A primeira edição da Parada, segundo Rodrigues (2012), levou cerca de 2               

mil pessoas para a Avenida Paulista e tinha como título “I Parada de Gays, Lésbicas e                

Travestis.” Desde o primeiro evento, até os dias de hoje, a Parada só cresce. Em 1999 foi                 

criada a Associação da Parada do Orgulho GLBT - sigla utilizada pela época em que foi                

criada - e com isso, deu início ao Mês do Orgulho GLBT (hoje comemorado em todo o                 

território nacional). “Além disso, a Parada ampliou o seu itinerário; aumentou sua estrutura de              

trios elétricos e, principalmente, passou a receber um público gradativamente maior e mais             

diverso (MELO, 2013). 

A Parada LGBT do ano de 2019, em contraste com a do ano de 1970, não levou                 

apenas 2 mil pessoas, mas sim 3 milhões e movimentou R$ 403 milhões40 para o estado de                 

São Paulo. Segundo a reportagem feita pelo portal G1, a 23ª edição da Parada do Orgulho                

LGBT, que tinha como tema “50 anos de Stonewall”, levou 19 trios elétricos e teve cerca de 7                  

horas de apresentações. Além disso, foi marcado por um casamento coletivo, que aconteceu             

num cartório com 4 casais homossexuais a pedir respeito pelo casamento homoafetivo. Para             

Melo (2013) o enfoque dado pela imprensa pode ser interpretada de duas formas: (1)              

divulgação de dados relevantes, como data, hora, atrações, quantidade de pessoas, tema, etc.             

(2) “caos” gerado pelo evento como trânsito, políticos conhecidos a fazer discurso, dando             

margem para o conservadorismo escantear o movimento e os sujeitos que dela participam. 

38 Reportagem disponível em: 
<https://www.cartacapital.com.br/politica/arranco-a-tapa-diz-deputado-do-psl-sobre-trans-em-banheiro
/> 
39 Aqui falarei apenas da Parada do Orgulho LGBT da cidade de São Paulo, por ser considerada a 
pioneira, a maior e a de mais visibilidade no mundo. Porém, é válido lembrar que em cada estado é 
celebrado o Orgulho LGBT de uma forma diferente, com diferentes tipos de resistência. 
40 Dado divulgado pelo portal G1 no link 
<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/06/29/23a-parada-lgbt-movimentou-r-403-milhoes-em
-sao-paulo-diz-prefeitura.ghtml>  
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“Levantar o véu dessas representações é um desafio importante na cadeia de            
resistência contra discursos imprecisos, excludentes e, muitas vezes,        
falaciosos sobre o ativismo LGBT e as paradas. Para isso há diferentes            
caminhos. Por meio de inúmeras pessoas (Ulrichs, Benkert, Ellis,         
Hirschfield, Krafft-Ebing, Kinsey), de alguns veículos alternativos de        
comunicação (O Snob, Lampião), de vários grupos (Somos, Ação         
Lésbico-Feminista, ABGLT), de importantes acontecimentos (Batalha de       
Stonewall, Conferências Nacionais), de estratégias políticas (formação de        
grupos, passeatas, ONGs, políticas identitárias, PLV, ativismo queer) e de          
documentos oficiais (PBH, PNDH), a história mostra que o ativismo LGBT           
tem muitos braços, todos eles fortes o bastante para dar continuidade à luta             
contra vários tipos de violência e em nome da cidadania igualitária.”           
(MELO, 2013. p. 161). 

 

4 - CENÁRIO POLÍTICO: ÓDIO E CONSERVADORISMO 

 

Esses crimes de ódio podem ser entendidos ao analisarmos o cenário político que vive              

hoje o Brasil e a onda conservadora que se alastrou pelo país nas eleições de 2018. O                 

conservadorismo, para Almeida (2019) é baseado na “prudência e em nome da ordem” que              

dá-se por “declínio da democracia liberal e ao endurecimento repressivo de regimes            

políticos.” Para entender o que motivou a eleição do atual presidente do Brasil, é importante               

entender o que veio antes das eleições do ano de 2018. Em resumo, os escândalos com o PT                  

(Partido dos Trabalhadores), na época representado por Luís Inácio Lula da Silva, criou um              

“desejo por opções vindas de fora do sistema político41” além do descrédito no sistema              

judiciário do Brasil. Após a Era Lula, quem assumiu o poder foi Dilma Rousseff, também               

candidata ao PT e foi quando tivemos os grandes protestos que tomaram conta do Brasil. 

Instaurada a crise42 no país e o medo de mais 4 anos do PT no poder, surgiu o discurso                   

da não representatividade, ou seja, uma parcela da sociedade adotaram slogans como “não me              

presentam [os políticos]!” indo de contrário a “velha política” que vinha sendo adotada pelos              

partidos antigamente. Dentro desse movimento, anos mais tarde, surge o nome de Jair             

Bolsonaro, até então deputado federal que se dizia contrário a tudo aquilo praticado pelo PT.               

As pautas adotadas por Jair tinham como a moral e os bons costumes e a “superação da velha                  

política”, bem como um alinhamento com o segmento evangélico (ALMEIDA, 2019).           

Bolsonaro e seus apoiadores são contrários a uma “ideologia de gênero”, termo que surgiu              

41 Podemos aqui citar o atual governador do estado de São Paulo e então candidato a época, que 
durante as eleições se apresentou como um outsider e empreendedor. 
42 Para Almeida (2019) a crise é entendida como uma “desorientação e imprevisibilidade” vivida no 
país. 
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durante sua campanha, com caráter político e na intenção de deslegitimar a ciência no campo               

dos estudos de gênero. Segundo Silva, Almeida & Dantas (2019), essa ideologia consiste em              

“que os estudos de gênero são instrumentos de corrupção da juventude e devastação das              

famílias nucleares fundadas na heteronormatividade e no binarismo sexual” e dessa forma            

começa-se a criar um inimigo: a comunidade LGBT. 

Além disso, um fator muito interessante que aumentou o conhecimento do candidato            

Jair Bolsonaro, foi o uso da internet, mais especificamente mensagens de WhatsApp, que             

segundo Araújo e Rios (2010) já era uma forma de comunicação utilizada desde a campanha               

de Obama43, nos Estados Unidos. 

“Após a votação do primeiro turno, foi possível compreender a influência           
das redes sociais digitais na produção de notícias, narrativas e versões.           
Surpreendeu o fato de Bolsonaro ter conseguido tanta aprovação, apesar do           
ínfimo tempo de horário eleitoral. As razões para seu excelente desempenho,           
na verdade, foram vários: o forte antipetismo, o apelo das candidaturas           
consideradas anti sistêmicas e o desejo por novos nomes, entre outras. O que             
apareceu de inesperado a todos os concorrentes, contudo, foi o uso intensivo            
e estratégico das redes sociais, sobretudo da plataforma WhatsApp, para          
geração de fake news.” (ALMEIDA, 2019. p. 203). 

 

Por mais que exista mais informações a serem trazidas, inclusive sobre a propagação             

ilegal de fake news por parte da campanha de Bolsonaro, não é tema desse trabalho análise                

desse assunto. Também é importante salientar que não foi apenas a ala bolsonarista que usou               

de informações mentirosas, haviam fake news de ambos os lados44. Em uma pesquisa45 feita              

pelo Ideia Big Data, entre 26 a 29 de outubro de 2018 trouxe as principais fake news                 

divulgadas na época e a percepção dos eleitores no tocante a estes temas. As histórias “de que                 

Haddad ia implementar um Kit Gay nas escolas”, “de que as urnas eletrônicas tinham sido               

fraudadas”, “sobre Haddad ter convidado Jean Wyllys para ser Ministro da Educação”, “de             

que o Haddad teria defendido a pedofilia e o incesto em um livro” e “de que duas revistas                  

receberam R$600 milhões para difamar Bolsonaro”, foram as perguntadas ao público e            

43 Obama utilizou-se de quase todos os recursos online possíveis, o que ficou conhecido como 
Obama Everywhere. Como as respostas do público eram instantâneas, o planejamento de campanha 
do candidato poderia ser alterado a qualquer momento, levando Obama a ser eleito em 2014. 
(ARAÚJO & RIOS, 2010) 
44 Aqui falo do lado PT, representado, nas eleições de 2018, por Fernando Haddad e o lado PSL, 
representado pelo Jair Bolsonaro. Ambos foram os mais votados no primeiro turno das eleições e 
foram para o segundo turno, onde Bolsonaro, saiu vencedor e então eleito presidente da república de 
2019 a 2023. 
45 Pesquisa disponível em: <https://secure.avaaz.org/act/media.php?press_id=917> 
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percebemos que em relação ao Kit Gay, 74% das pessoas acreditaram ser verdade, quando              

receberam a notícia. 

O Kit Gay, nome pejorativo dado ao projeto, surge em 2008 em parceria com a ONG                

ECOS para o programa “Escola sem Homofobia”, nele tinham: um caderno de instrução para              

o professor (chamado “Caderno Escola sem Homofobia”); seis cartilhas para o estudante; um             

cartaz para divulgação do projeto; carta de apresentação da iniciativa para os diretores e              

professores e por último, três vídeos lúdicos sobre o tema. O material não foi aprovado pelo                

MEC (Ministério da Educação e Cultura) e por isso não foi veiculado nas escolas. Porém, o                

“estopim” desse projeto foi quando o secretário do Ministério fez uma declaração infeliz ao              

falar sobre um beijo na boca entre duas meninas, em um dos três vídeos do programa. Essa                 

declaração importante para que os conservadores vetasse esse projeto e Bolsonaro, nessa            

época ainda deputado, ganhasse destaque ao “defender” as crianças desse tipo de conteúdo             

(ROMANCINI, 2018). 

Ao analisarmos o caso do Kit Gay e as frases analisadas na pesquisa do Ideia Big                

Data, podemos ver a preocupação de Bolsonaro e do seu eleitorado, pois desde sua campanha               

para presidente, Jair “sempre foi sensível às questões relativas ao corpo e aos             

comportamentos” e em seu discurso ficou presente a oposição a “todas as mudanças             

concernentes à sexualidade, gênero e reprodução” (ALMEIDA, 2019). Através de uma outra            

pesquisa46, feita logo após a eleição de Jair Bolsonaro, mostra que 51% dos entrevistados              

sofreram algum tipo de violência e 83% responderam que essas agressões foram feitas na rua,               

ou seja, sem necessidade de esconder o crime. Essa pesquisa ainda mostra que frases como               

“Bolsonaro vem aí” eram ouvidas e proferidas para pessoas da comunidade LGBT, como uma              

forma de “aviso” sobre o que seria o mandado do Jair. A eleição de Bolsonaro representou a                 

“abertura de uma ferida” que quase estava quase cicatrizada, voltou à tona discursos de ódio               

contra as minorias sexuais.  

Um outro fator importante que deve ser destacado, é a equipe que Bolsonaro trouxe ao               

poder junto com ele, ou seja, sua equipe de ministro e secretários. Um nome muito importante                

é o de Damares Alves, responsável pelo Ministério da Mulher, Família e dos Direitos              

Humanos (extinto Ministérios dos Direitos Humanos). Damares está a frente de todos os             

46 Pesquisa foi feita entre os dias 17 a 20 de janeiro de 2019, num universo de 400 pessoas nas 
cidades de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo e encontra-se disponível em: 
<http://violencialgbt.com.br/> 
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programas relacionados aos direitos dos LGBT e por isso tem uma importância relevantes             

neste estudo. Em um alinhamento com Bolsonaro, Damares tem seus ideais patriarcal, além             

de ministra, é pastora evangélica e tenta restaurar o conservadorismo que foi perdido nos              

governos anteriores (SOARES, 2019). Damares é contra o aborto, defende a família            

tradicional brasileira e já chegou a dar declarações como os pais na Holanda, são instruídos a                

“masturbar os bebês a partir dos sete meses de idade47” e a dizer que “meninos vestem azul e                  

meninas vestem rosa48” ao falar sobre o ensino de gênero nas escola. Nesse sentido,              

percebe-se a ascensão de um neoconservadorismo no Brasil, orientado pela moral da igreja e              

com base nas leis da bíblia. Esses argumentos, apesar do país ser um Estado laico, vão ser                 

utilizados como “lógica” para justificar violências e crimes de ódio contra a população LGBT. 

  

4.1 VIOLÊNCIA CONTRA LGBT  

 

Ser LGBT no Brasil ainda é fazer parte de uma minoria que sofre preconceito todos os                

dias apenas por ter não uma orientação sexual admitida como “normal”. O Brasil é o país que                 

mais mata LGBTs no mundo, dado emitido pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), em 2017, foram                

445 homicídios representando um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Segundo Luiz              

Mott49, antropólogo e fundador do GGB “tais números alarmantes são apenas a ponta de um               

iceberg de violência e sangue, pois, não havendo estatísticas governamentais sobre crimes de             

ódio, esses dados são sempre subnotificados”. Os números levantados, foram registrado pelo            

GGB que atua há quase 40 anos estudando esses casos. Já no Relatório de 2019, o mesmo                 

grupo fez um levantamento de 329 vítimas de morte violenta, sendo desses 297 homicídios e               

32 suicídios, o grupo predominante dessa violência em primeiro lugar são os gays, seguidos              

de travestis50 e transsexuais e depois lésbicas e bissexuais. Tais índices de violência fomentam              

47 Entrevista disponível em: 
<https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/em-video-damares-diz-que-na-holanda-pais-sao-ensina
dos-a-masturbar-bebes-isso-e-verdade-1dzhtcdzdquc53b7ojumxj9lp/> 
48 Matéria disponível em: 
<https://www.publico.pt/2019/01/04/mundo/noticia/nova-brasil-menino-veste-azul-menina-veste-rosa-
ministra-brasileira-1856628> 
49 entrevista concedida ao site Catraca Livre disponível em: 
<https://catracalivre.com.br/cidadania/brasil-mais-mata-lgbts-1-cada-19-horas/> acesso em 
08/01/2019 
50 No mesmo relatório, se levarmos em consideração os número totais, a chance de uma travesti ou 
transsexual morrer é 17 vezes maior que um gay, pois estima-se que em nosso país existam 1 
milhão. Já sobre as outras orientações sexuais, os autores do relatório buscam referência na 
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a LGBTfobia, que segundo alguns estudiosos, é um crime que tem as mesmas motivações do               

racismo. Segundo Cotta (2009) a homofobia é a “aversão e medo mórbido irracional,             

desproporcional persistente e repugnante da homossexualidade ou de se tornar homossexual”           

que para alguns, foi algo implantado pelas instituições religiosas, por ser algo que foge do               

“normal”. Deste pensamento surgem os ideais de comportamentos “normais” para o           

masculino e feminino e tudo que foge a isso é “anormal”, inclusive a atração pelo mesmo                

sexo. 

“A sociedade busca normalizar gays, lésbicas e travestis, insistindo na          
inclusão daqueles que são monogâmicos, daqueles que mantêm uniões         
estáveis, daqueles que revelam possuir boa condição econômica, enfim, dos          
que se esforçam por parecer normais e são bem comportados.” (SEFFNER,           
2006). 

 
Em uma análise dos dados do GGB, Souza e Feliciano (2020), apontam que no ano de                

2017 “nunca antes na história de construção dos relatórios foram notificados tantos crimes de              

ódio”. Desta forma, os autores concluíram que no ano de 2017 a região mais violenta foi a                 

região Norte, “com 3,23 crimes para cada 1 milhão de habitantes” logo em seguida ficaram as                

regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Já no ano de 2018 foram mortos 42051 LGBTs               

e, mais uma vez, a região Sudeste, mais especificamente São Paulo, lidera o ranking de estado                

mais violento contra essa população. 

Para Caputo (2018), a violência é “um fato social que surge em grupos humanos e se                

manifesta através de atos” e divide a violência em três: estrutural, identitária e totalitária. A               

violência estrutural é baseado numa estrutura da sociedade (ou instituição) e que impede as              

vítimas de exercer o seu direito à cidadania. Para o autor, as pessoas que mais sofrem com                 

essa violência são as transgêneros, pois sofrem de um padrão heteronormativo, assumido pela             

sociedade, onde vale o padrão binário e “natural”, onde o sexo biológico respeita a identidade               

de gênero. Nesse caso, quando essas vidas não são apagadas pela sociedade, o são pelo               

Estado, por omissão de políticas públicas para essa comunidade. A violência identitária é             

aquela “cometida intencionalmente por um grupo social identificado e organizado contra           

outro grupo social.” Temos como exemplo o discurso de ódio de fundamentalistas religiosos             

que passam a “promover os valores compartilhados pelo grupo” e é valorizada a missão de               

Academia, visto que o IBGE (Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística) não divulga esses dados, 
são 20 milhões de gays e 12 milhões de lésbicas. 
51 O Brasil ainda continua na lista dos países que mais matam LGBT no mundo, com uma média de a 
cada 20 horas morre uma por pessoa por crime de ódio. 
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“dominar o grupo inimigo.” A violência totalitária é aquela “disseminada para atingir um             

modelo idealizado de sociedade”, nesse caso, o Estado tem total responsabilidade. Esse tipo             

de violência pode ser visto em regimes como o do Irã, onde gays são instigados a fazerem a                  

cirurgia de mudança de sexo, pois o fato de ser gay afeminado é inadmissível, mas também                

em muitos outros onde a orientação sexual de um indivíduo definirá se ela irá viver, morrer ou                 

ser presa. 

“O Brasil não tem, como a Chechênia atual e a Alemanha da Segunda             
Guerra, campos de concentração para exterminar homossexuais. Mas é nas          
periferias dos centros urbanos que se comete a maior parte dos assassinatos            
de travestis e mulheres transsexuais e isso, de certa forma, também os isola             
da parte da sociedade que importa às autoridades públicas do país.”           
(CAPUTO, 2018. p. 36). 

 

A violência sofrida pela comunidade LGBT não é recente, como mostra em alguns             

aspectos o autor Caputo (2018) e como mostrou Melo (2013) ao falar das sociedades              

contemporâneas ocidentais. Quando utilizamos o termo “crimes de ódio52” para falar sobre a             

violência contra os sujeitos dessa comunidade, é porque os agressores “demonizam” os corpos             

do LGBT diminuindo a sua existência baseado na sua ideologia. O crime brutal para com essa                

população “evidencia um processo geográfico desigual, mas, principalmente, violento         

(SOUZA & FELICIANO, 2020). Para os organizadores do GGB, em seu relatório do ano de               

2017, apontaram algumas possíveis “soluções” para o combate a esses crimes: 

“Há cinco soluções emergenciais para a erradicação dos crimes         
homotransfóbicos: educação sexual e de gênero para ensinar aos jovens e à            
população em geral o respeito aos direitos humanos dos LGBT; aprovação           
de leis afirmativas que garantam a cidadania plena da população LGBT,           
equiparando a homofobia e transfobia ao crime de racismo; políticas          
públicas na área da saúde, direitos humanos, educação, que proporcionem          
igualdade cidadã à comunidade LGBT; exigir que a Polícia e Justiça           
investiguem e punam com toda severidade os crimes homo/transfóbicos e          
finalmente, que os próprios gays, lésbicas e trans evitem situações de risco,            
não levando desconhecidos para casa e acertando previamente todos os          
detalhes da relação. A certeza da impunidade e o estereótipo do LGBT como             
fraco, indefeso, estimulam a ação dos assassinos.” (GRUPO GAY DA          
BAHIA, 2017, p. 21). 

 

52 O crime cometido contra essa comunidade não tem como finalidade “apenas a morte”, mas sim 
uma expressão de ódio contra aqueles corpos. Dentre muitos casos que acontecem no Brasil todos 
os dias, podemos citar, para exemplificar, o caso da travesti Dandara, que foi brutalmente apedrejada 
e depois morta a tiros por 8 homens, enquanto gravavam todo o episódio e gritavam palavras como 
“viado”. 
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A “lógica” para esses números e crimes de ódios crescentes apontam para uma             

“manutenção da heteronormatividade” como uma maneira de “higienização social” e nos           

mostra que assim como o “machismo e o sexismo estão ligados ao patriarcado” a              

heteronormatividade parece alimentar a violências contra os sujeitos LGBT. Além desse fator,            

podemos citar as “lacunas estatais” ou a ausência do Estado quanto às políticas públicas para               

esse público. Falta perspectivas e formas de investigação sobre esses crimes. Importa também             

o contexto53 dessas mortes, nota-se que as travestis são associadas a morte em um ambiente de                

“criminalidade” ou de “prostituição”, levando a determinação da aparência desses corpos           

vinculados a essas práticas (GARCIA, 2019).  

 

4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

É importante elencar algumas políticas públicas que ajudam a diminuir, educar e            

conscientizar sobre esses crimes de ódio contra essa comunidade. Para Sampaio e Araújo Jr.              

(2006), “a política em si caracteriza-se como o diálogo entre sua formulação e a sua               

implementação, ou seja, a interação entre o que se propõe executar e o que se realmente                

executa.” A importância de projetos e políticas para o público LGBT é um tema importante               

pois, nesse ponto concordo com Daniliauskas (2011) quando fala: 

“Reconhecer a existência de pessoas LGBT, e de suas parcerias, não só            
minimiza a injúria no ambiente de trabalho institucional, governamental, mas          
serve de exemplo de não discriminação e pode incentivar medidas similares           
na iniciativa privada. Pode ainda permitir uma ampliação da participação          
dessas pessoas nas políticas relacionadas à discriminação por conta de sua           
sexualidade, ainda mais em um contexto em que esses processos são poucos            
conhecidos dentro da administração pública.” (DANILIAUSKAS, 2011. p        
86). 

 

Entre as políticas que irei destacar estão a conquista da cirurgia de redesignação de sexo, pelo                

Sistema Único de Saúde (SUS), a criminalização da homofobia, pelo Supremo Tribunal            

Federal e o Programa Brasil sem homofobia.  

53 Não será tema para este trabalho, mas vale salientar que Gonçalves (2017) fala sobre a 
importância do jornalista ao construir notícias sobre a população LGBT. Segundo o autor, eles 
(jornalistas) já “carregam interpretações de mundo que são machistas, racistas e discriminatórias com 
pessoas LGBT” e por isso acabam por isso acabam não tendo a percepção ao olhar os grupos mais 
vulnerabilizados no tocante ao diálogo e relação de cumplicidade ao retratar a realidade desses 
grupos. 
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Em maio de 2019, a OMS retirou a transsexualidade da lista de doenças relacionadas a               

transtorno mentais, que constava na CID-1154, até antes disso, a transsexualidade era tida             

como uma doença mental ou como alguns estudiosos da época falam “disforia de             

gênero”(OMS, 2019). Ao reconhecer a complexidade dessa comunidade, entende-se a          

necessidade da criação de políticas públicas destinada a população trans, que dentre todas as              

letras da comunidade LGBT, sempre foi a mais estigmatizada. No Brasil, em 2008 o SUS               

passou a fazer as cirurgias de redesignação de sexo, em um “procedimento pautado no modelo               

biomédico: Processo Transexualizador (PrTr)”, regulamentado pelo Ministério da Saúde55.         

Um fato importante para a regularização do PrTr, pelo SUS, foi primeiramente a “Carta dos               

Direitos dos Usuários da Saúde”, divulgado em 2016, onde permitia o “uso do nome social,               

seja nos serviços especializados, seja em qualquer outro serviço da rede de saúde pública.”              

Apesar desse avanço, muitas coisas ainda precisam melhorar, como por exemplo o acesso a              

essa cirurgia. De acordo com Popadiuk, Oliveira & Signorelli (2017), no período de janeiro de               

2008 a maio de 2016 foram realizadas 320 cirurgias, sendo destas 121 no Sudeste e 115 no                 

Sul. O Nordeste teve apenas 4 cirurgias desse tipo. Isso mostra a desigualdade ao acesso ao                

sistema. Os autores ainda relatam como é feito o PrTr, o que mostra uma outra dificuldade                

devido a complexidade de apoio: 

“O procedimento cirúrgico de redesignação sexual e o tratamento hormonal          
para transsexuais são realizados na sequência de um processo de avaliação           
longo e complexo, que poderão ser realizados a partir de 21 anos de idade,              
desde que tenha indicação específica e acompanhamento prévio de dois anos           
pela equipe multidisciplinar no Ambulatório de Serviço de Atenção         
Especializada no PrTr, em cumprimento à Resolução do CFM.”         
(POPADIUK, OLIVEIRA & SIGNORELLI, 2017. p. 1513). 

 
Ainda é importante dizer que o PrTr autorizado em 2008 pelo Ministério da Saúde inclui               

apenas a cirurgia para mulheres transexuais, os homens trans não estavam cobertos até a              

última Portaria Nº 1.37056, do dia 21 de junho de 2019, onde foi autorizado o “redesignação                

do fenótipo feminino para o fenótipo masculino.” 

54 Agora, no livro da ICD-11 (ou CID-11, em português), é possível ver um capítulo para condições 
relacionadas a saúde sexual e nela inclui a “Changes in female genital anatomy” e “Changes in male 
genital anatomy.” 
55 É importante dizer que todos os avanços foram conseguidos por meio de portarias, ou seja, a 
qualquer momento podem ser revogadas ou atualizadas, pois não tratam-se de leis. Em momentos 
de instabilidade política e mudança de governo, mudanças podem ocorrer, o que significa um perigo 
para a comunidade trans no Brasil. 
56 Portaria disponível em: <https://brasilsus.com.br/index.php/pdf/portaria-no-1-370/> 
                                                                                                                                                64 
 

https://brasilsus.com.br/index.php/pdf/portaria-no-1-370/


 
O Programa Brasil sem Homofobia (BSH), deu início em 2004, no governo Lula57 e              

de autoria do Conselho Nacional de Combate a Discriminação (CNCD). Inicialmente o            

programa foi articulado para combater a “violência física de homossexuais”, mas com o             

passar do tempo, o tema avança para outros campos, como por exemplo, a cidadania, que               

inclusive “a problematização da desigualdade de direitos, é um avanço e que se apresenta no               

próprio título do BSH.” Em resumo, o BSH possui característica “interministerial”, ou seja,             

envolve todos os “setores do governo federal”, irá promover e oferecer “subsídios para as              

políticas LGBT” e afirma, mais uma vez que o combate a violência e promoção da cidadania                

para a comunidade LGBT é um dever do Estado (DANILIAUSKAS, 2011).  

Entretanto, Mello, Avelar & Maroja (2012) afirmam que o programa nunca assumiu            

“a forma de decreto, portaria, resolução ou qualquer outro ato normativo secundário” o que              

contraria a ideia de Sampaio e Araújo Jr. (2006) ao definir que as política deveria fazer. 

De todos os projetos que existem para a comunidade LGBT, como foi visto, nenhum              

está em forma de lei, o que deixa essa comunidade desamparada e sem proteção perante o                

Estado. Recentemente, em 13 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal aprovou a              

criminalização da homofobia e agora ela passa a ser punida de acordo com a Lei de Racismo.                 

Segundo o site de notícia BBC58, a reunião entre os ministro foi longa e gerou muito debate                 

sobre o papel do Supremo Tribunal ao aprovar uma lei. No Brasil, cabe ao Congresso mudar                

ou acrescentar leis, porém há décadas o Congresso Brasileiro se omitiu ao não legislar sobre a                

homofobia e outras pautas da causa LGBT, e por isso, muitos projetos59 acabaram por ser               

arquivados. Devido a omissão do Congresso, coube ao STF60 aprovar a criminalização da             

homofobia. Ao final da reunião, o Plenário aprovou uma tese com três propostas, explicada              

por Abraao e Rodrigues (2019):   

57 Segundo Mello, Avelar & Maroja (2012) nos planos de governo dos anos 2003-2006 do então 
presidente Lula não havia qualquer menção a políticas públicas para o movimento LGBT. Foi apenas 
nos planos de governo de 2007-2010 já constavam ações para respeito a diversidade sexual. 
58 Reportagem disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47206924> 
59 Um deles era o PCL 122/06, projeto de lei da câmara, onde equipara o crime de homofobia com o 
crime de racismo. 
60 Segundo Abraao e Rodrigues (2019), o projeto chegou ao STF através de um ‘Mandado de 
Injunção 4733” que foi movido pela ABGLT, onde o documento pede “regulamentação de uma norma 
da constituição, quando os poderes competentes não o fazem” 
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“O primeiro prevê que o Congresso Nacional edite lei específica para as            
condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, se enquadrem nos          
crimes previstos na Lei 7.716/2018. No segundo ponto, a tese prevê que a             
repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe o           
exercício da liberdade religiosa, desde que tais manifestações não         
configurem discurso de ódio. Finalmente, a tese estabelece que o conceito de            
racismo ultrapassa aspectos estritamente biológicos ou fenótipos e alcança a          
negação da dignidade e da humanidade de grupos vulneráveis.” (ABRAAO e           
RODRIGUES, 2019. p 22). 

 

Como podemos ver no segundo ponto, onde foi abordado a “liberdade religiosa”, foi o              

motivo da maior repercussão desta lei. Os fundamentalistas religiosos alegavam que isso            

poderia afetar a instituição igreja. Em uma entrevista para o portal UOL61, o advogado Luigi               

Mateus Braga, que representa a ANAJURE62 (Associação Nacional de Juristas Evangélicos),           

disse que a aprovação dessa lei pode ser um risco aos pastores evangélicos, pois segundo o                

advogado “muitos livros sagrados condenam a prática homossexual, condenam no sentido de            

atribuir o termo pecado ou dizer que seus membros não devem se sujeitar a tal prática.” Esse                 

tipo de discurso, dentro de um governo composto por religiosos e conservadores, torna ainda              

mais difícil a vida da comunidade LGBT, apesar da constituição afirmar através do princípio              

da isonomia, onde todos são iguais perante a lei, uns parecem estar acima de outros e o que                  

julga essa soberania, é a religião. 

 
 

5 - METODOLOGIA 

 

A metodologia tem como premissa analisar os métodos com finalidade uma realização            

de uma pesquisa científica. Para Prodanov (2013) ela é “compreendida como uma disciplina             

que consiste em estudar, compreender e avaliar.” Já para Alves (2019), “é um conjunto de               

métodos pelos quais se conduz uma pesquisa científica, como por exemplo, para elucidar             

melhor algum conceito. A palavra origina-se do grego ‘methodos’ + ‘logos’ (organização +             

61 Reportagem disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/02/13/stf-julga-homofobia-crime-advogados-
autor-da-acao.htm> 
62 A ANAJURE foi criada em 2012 e tem como uma de suas integrantes a Ministra Damares. Entre 
seus objetivos, a Associação deseja “constituir-se como uma entidade de promoção e defesa das 
liberdades civis fundamentais, dos ideais do Estado Democrático de Direito e dos valores do 
Cristianismo” (ANAJURE). 
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estudo), desta forma pode entender que é preciso traçar planos sistemáticos para alcançar os              

objetivos pretendidos. Fonseca (2012) fala sobre a importância da metodologia como sendo: 

“(...) ela é condição fundamental de seu amadurecimento como         
personalidade científica. Quando o cientista segue um método específico,         
promove o espírito crítico, capaz de realizar a autoconsciência do trajeto           
feito e por fazer. Também delimita sua criatividade e sua potencialidade no            
espaço de trabalho” (FONSECA, 2012, p. 14). 

 
Diante do exposto, este estudo terá como proposta a comparar o volume de matérias              

publicadas pelos jornais G1 e UOL Notícias, referente aos crimes cometidos contra a             

população LGBT, durante o período eleitoral de 2018. Para Gil (2008), o método comparativo              

possibilita “o estudo comparativo de grandes grupamentos sociais, separados pelo espaço e            

pelo tempo” a fim de analisar suas semelhanças ou divergências. Para alcançar os objetivos              

deste trabalho, inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica abordando todos os           

temas relacionados ao assunto. Essa primeira etapa tem como função contextualizar a            

pesquisa dando embasamento teórico através de meios eletrônicos63 e materiais impressos           

como livros e revistas, que de acordo com Stumpf (2006), é “o planejamento global inicial de                

qualquer trabalho de pesquisa que cai desde a identificação, localização e obtenção da             

bibliografia pertinente sobre o assunto.” Desta forma, o trabalho deverá “conter as premissas             

ou os pressupostos teóricos sobre os quais o pesquisador fundamentará sua interpretação”            

(PRODANOV, 2013).  

Serão colhidas notícias dos portais de notícia online G1 e UOL NOTÍCIAS a fim de               

analisar as notícias sobre as mortes e agressões de pessoas da comunidade LGBT durante o               

período eleitoral do ano de 2018. Os portais de notícias têm posicionamentos políticos             

distintos e por isso foram escolhidos. Os resultados das buscas serão comparados com as              

notícias, dos mesmos portais, num período anterior. Os períodos analisados serão 16 de             

agosto de 2017 a 28 de outubro de 2017 e 16 de agosto de 2018 a 28 de outubro de 2018.                     

Esses períodos foram escolhidos, pois durante os dias de 16 de agosto e 28 de outubro de                 

2018, foi liberado pela Justiça Eleitoral a realização de propaganda eleitoral, comícios,            

carreatas, distribuição de material gráfico e propaganda na internet. O ano a ser comparado              

será o mesmo período um ano mais cedo, para que possamos ver o contraste entre ambos. 

63 Foram utilizadas monografias, artigos, trabalhos de conclusão de curso, teses e dissertações 
presentes no repositório do Google Scholar e Scielo. 
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As palavras escolhidas para as buscas64 foram “homofobia”, “homotransfobia”,         

“transfobia”, “lesbofobia”, “bifobia” e também as combinações “gay+morte”,        

“travesti+morte”, “transexual+morte”, “lésbica+morte”, “bissexual+morte” e     

“homossexual+morte”. Além dessas, a fim de saber mais sobre as agressões sem letalidades             

serão procuradas “gay+agressão”, “travesti+agressão”, “transexual+agressão.” Todas essas       

palavras foram escolhidas de acordo com a pesquisa bibliográfica feita anteriormente. Serão            

analisadas as quantidade de matérias produzidas nos períodos indicados, sendo classificada           

assim como uma pesquisa quantitativa, que para Fonseca (2002) “se centra na objetividade”,             

mas também utilizará a pesquisa qualitativa para análise do conteúdo das matérias podendo             

assim, desconsiderar aquelas que não são relevantes para o tema. Ainda para Fonseca (2002),              

a combinação dessas duas pesquisas, “permite recolher mais informações do que se poderia             

conseguir isoladamente.” 

Então, após recolher todas as matérias relativas a cada crime de ódio, as mesmas              

estarão em uma folha de cálculo, onde será feita a análise do conteúdo de cada uma e                 

descartando aquelas que não tem a ver com o tema deste trabalho, por exemplo, editorias e                

matérias com fins educativos sobre homofobia, nesse caso, não será contada como uma             

matéria válida para o estudo. Nessa etapa será feita uma categorização das matérias, onde os               

crimes serão encaixados em letais e não letais. Para também evitar duplicidade nas matérias,              

será usado também o excel para excluir conteúdos iguais através de uma fórmula do próprio               

software. Ao final, serão somadas apenas as matérias relacionadas a crimes cometidos contra             

a população LGBT e será comparado com a mesma soma das matérias no mesmo período               

anterior.  

Dado o objeto de estudo, as questões a serem analisadas neste trabalho serão: a) como               

a imprensa generalista retrata os crimes contra a população LGBT?; b) qual o volume de               

matérias produzidas pelos jornais analisados sobre crimes (letais ou não letais) contra a             

população LGBT durante a campanha eleitoral de 2018?; c) qual a comparação do volume de               

matérias produzidas pelos jornais generalistas em 2018 com o mesmo período no ano de              

2017? Desta forma, serão testadas duas hipóteses: h1) houve um aumento de produção de              

matérias relacionadas à população LGBT durante a campanha eleitoral de 2018 em            

comparação com o mesmo período no ano de 2017; h2) houve um aumento de crimes (letais e                 

64 O motor de busca a ser utilizado será do próprio portal de notícia. 
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não letais) contra a população LGBT reportados pela mídia generalista durante o período de              

2018 em comparação com o ano de 2017. 

 

6 - ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

No ano de 2017, no período de 16 de agosto a 28 de outubro, o portal de notícias G1,                   

contabilizou um total de 402 notícias com os termos indicados na metodologia. Desse total,              

97 foram sobre homofobia, 22 sobre transfobia, 2 sobre lesbofobia, 36 sobre “gay+morte”,             

161 sobre “travesti+morte”, 15 sobre “transexual+morte”, 33 sobre “lésbica+morte”, 1 sobre           

“lésbica+ morte”, 1 sobre “bisexual+morte”, 6 sobre “gay+agressão”, 26 sobre          

“travesti+agressão” e 3 sobre “transexual+agressão”. Dessas matérias, 28 foram sobre crimes           

que ocasionaram a morte (letal) e 17 agressões (não letais). Apesar de 223 matérias, nesse               

mesmo ano, se mostrarem não relevantes, há alguns assuntos que podem ser analisados de              

forma mais aprofundada, pois apesar de não se relacionarem diretamente com agressão ou             

morte, é importante para o contexto em que o país se encontra.  

Um total de 7 matérias apontaram para a “cura gay”, onde estava em trâmite a               

liberação65 do “tratamento” para homossexuais, autorizado pela justiça. Para Gonçalves          

(2019), esse termo começou no âmbito religioso, onde acreditavam que poderia haver a             

“reorientação da homossexualidade em direção à heterossexualidade por meio de programas           

psicoterapêuticos e conversão religiosa.” Esse tipo de resolução reforça ainda mais o            

preconceito contra a comunidade LGBT, pois voltam a colocar essa população na            

marginalidade, assim como estavam antes da primeira onda do Movimento Homossexual           

Brasileiro., e assumem que existe um gênero e orientação “correta” a ser seguida pela              

sociedade. Em oposição a esse tema, 8 matérias falavam sobre dados sobre crimes ou sobre o                

universo homossexual, como por exemplo um dicionário com as gírias utilizadas pelas drags             

queens66; um casal de lésbica que fizeram uma sessão de fotos67 para celebrar a paixão que                

65 Ver matéria em: 
<https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/juiz-federal-do-df-libera-tratamento-de-homossexualidade
-como-doenca.ghtml> 
66 Ver matérias em: 
<https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/dicionario-drag-queen-aprenda-as-girias-mais-usadas.ghtml> 
67 Ver vídeo em: 
<http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/apaixonadas-pela-tradic
ao-gaucha-casal-de-namoradas-faz-book-campeiro/6124691/> 
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sentem pela cidade onde mora e também um informativo sobre travestis e transexuais serem a               

maioria na denúncia a crimes de ódio. Esse tipo de conteúdo traz a importância de reconhecer                

a comunidade. Outro caso abordado pelo portal G1, também constituiu como não relevantes             

para o trabalho, mas mostra o ódio contra a comunidade LGBT, como foi o caso de uma placa                  

em um bar onde dizia “proibido viadagem” com um sinal de proibido com um veado. O bar se                  

manifestou e disse que a placa era uma “brincadeira”. 

 

 
Gráfico 1: porcentagem de matérias relacionada a cada tema no ano de 2017 no portal de notícias do G1. 

 

Já no portal de notícias UOL, no mesmo ano de 2017 e no mesmo período (16 de                 

agosto a 28 de outubro) foram produzidas 26 matérias, onde 12 estavam relacionadas com              

homofobia, 6 com “gay+morte”, 2 com “travesti+morte”, 5 com “gay+agressão” e 1 com             

“travesti+agressão”. Desse total 2 foram caracterizados como crimes letais contra a           

comunidade LGBT e 2 não letais, ou seja, não levou a morte do sujeito. Apesar de                

notadamente ter tido uma produção de matérias muito pequena, em relação ao outro jornal, o               

portal de notícias trouxe também dados relevantes para a discussão dos resultados, mas que              

não entraram na contabilização dos crimes. De um total de 26 matérias não relevantes,              

podemos citar o exemplo da matérias sobre o governo Temer, anterior ao governo Bolsonaro,              

                                                                                                                                                70 
 



 
ter zerado68 as verbas para as campanhas contra homofobia no Brasil e segundo apontou              

Daniliauskas (2011), reconhecer o sujeito LGBT e apoiar as políticas públicas é de muita              

importância para manutenção da democracia em uma sociedade. Por isso, uma pesquisa69,            

feita pelo Ibope, mostra que 25% das pessoas enterevistadas disseram “pode ser gay mas não               

precisa beijar em público”, mostrando um preconceito velado. Outro assunto importante que            

estava em trâmite no ano de 2017 foi a doação de sangue por homossexuais, durante o período                 

escolhido para esse trabalho, foi votado a restrição da doação de sangue e com 4 votos a                 

favor, homens gays continuaram sem poder doar sangue. Segundo a matérias, um homem             

heterossexual que tenha feito sexo sem preservativo, pode doar sangue, enquanto que um             

homem homossexual, que usa preservativo, fica proibido70 de doar sangue por 12 meses. 

 
Gráfico 2: porcentagem de matérias relacionada a cada tema no ano de 2017 no portal de notícias UOL. 

68 Ver matérias em: 
<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/09/29/governo-temer-zera-repasses-a-polit
icas-contra-homofobia-planalto-diz-fazer-campanha.htm> 
69 Pesquisa em: 
<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2017/10/09/7-em-10-brasileiros-admitem-
expressao-preconceituosa.htm> 
70 No dia 8 de maio de 2020 essa proibição chegou ao fim em uma votação histórica no STF. 
Segundo o médico Dráuzio Varella, em uma entrevista à Revista Veja, essa restrição é um “resquício 
histórico” que veio desde a epidemia de AID nos anos 1980 e 1990. Para o médico “quando ainda 
nem havia o teste para o HIV, o simples fato de ser homossexual colocava a pessoa em suspeita 
para doar sangue (...) que hoje não tem mais nenhum sentido em existir ” (Entrevista à Revista Veja 
Saúde, 2020) 
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Ao analisar o mesmo período (16 de agosto a 28 de outubro) no ano seguinte, 2018,                

ano das eleições, o portal de notícias contabilizou 494 matérias sendo destas 97 sobre              

homofobia, 12 sobre transfobia, 1 sobre lesbofobia, 50 sobre “gay+morte”, 195 sobre            

“travesti+morte”, 42 sobre “transexual+morte”, 31 sobre “lésbica+morte”, 15 sobre         

“gay+agressão”, 41 sobre “travesti+agressão” e 10 sobre “transexual+agressão”. Desse total          

22 foram caracterizadas na categoria A, como letal e 27 como não letal. Num total de 444                 

matérias não relevantes para o estudo, podemos destacar alguns episódios que foram            

marcantes nas eleições de 2018, como a disseminação de preconceito em pichações em             

escolas e faculdades. Um desses casos aconteceu no Rio de Janeiro onde, no banheiro da               

UFRJ71 (Universidade Federal do Rio de Janeiro) estava escrito “morte aos viados”, “morte             

aos gays” e “morte a todos LGBT” junto de um desenho de uma suástica. Além disso, o portal                  

de notícias divulgou um estudo72 da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação              

Getúlio Vargas, onde mostrou o aumento de relatos de agressões a comunidade LGBT e              

também de motivação política. Um outro caso que se destaca, ainda no mesmo portal de               

notícias, foi o caso de uma mulher que foi agredida ao ser confundida com uma travesti73.  

 

71 Ver matérias em: 
<https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2018/10/17/ameacas-a-gays-e-imagem-de-suastica-s
ao-pichadas-na-ufjf.ghtml> 
72 Dados do estudo: 
<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/10/12/estudo-revela-aumento-de-relatos-de-agress
oes-por-motivacao-politica.ghtml> 
73 Matéria em: 
<https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2018/10/14/empresaria-e-agredida-e-confundida-com-trav
esti-me-chamou-de-escoria-da-humanidade-veja-video.ghtml> 
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Gráfico 3: porcentagem de matérias relacionada a cada tema no ano de 2018 no portal de notícias do G1. 

 

Em contrapartida, foram vistas matérias de cunho informativo a chamar atenção para a             

população LGBT e em especial uma matéria, em parceria com a BBC News74, onde o portal                

de notícias do G1 fala sobre a questão dos transgênero e como passou de uma doença para                 

uma questão de identidade. E ainda uma outra matéria a falar sobre o criminalização da               

homossexualidade em outros países. Esses tipos de editoriais torna-se ainda mais importante,            

pois o jornalista precisa entender o papel da notícia como agente de transformação da              

sociedade a fim de combater a homofobia, transfobia, preconceito e outros crimes de ódio.              

Nesse momento a arma que temos contra a ignorância é a educação. Para além disso, ao                

analisar uma matéria em que se refere a “transexual feminina”75, podemos perceber a falta de               

conhecimento sobre os termos da comunidade LGBT.  

Recentemente foi criado pela Aliança Nacional LGBTI+ e a Rede Gay Latino, o             

Manual de Comunicação LGBTI+ totalmente voltado para o uso da mídia, seja ela jornal              

impresso, online ou TV. Este Manual traz consigo definições de conceitos muito importantes             

para a construção de notícias, evitando termos pejorativos e contribuindo para a o             

74 Disponível em: 
<https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/09/30/como-ser-transgenero-foi-de-aberracao-e-d
oenca-a-questao-de-identidade.ghtml> 
75 Disponível em: 
<https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2018/08/28/transexual-feminina-e-agredida-na-cidade-de-lag
arto.ghtml> 
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esclarecimento da sociedade. O material, que está disponível em versão online76 desde maio             

de 2018, define o que é, por exemplo, identidade de gênero, orientação sexual, além de               

explicar o que são cada letra da sigla LGBTI+. Para além disso, o manual traz alguns “vícios                 

de linguagem” muito usados por jornalistas e que precisam ser mudados, pois só reforçam              

preconceito. Como por exemplo assumir uma “normalidade sexual”, comumente usado em           

muitas matérias, assumindo um comportamento “normal” para esses grupos, quando na           

verdade, a manifestação sexual é individual de cada um, não devendo ser considerado um              

“desvio de norma”. Outro item ao causar estranhamento é o uso do nome social, que é o nome                  

escolhido por travestis e transsexuais diferente daquele em sua certidão de nascimento e             

muitas vezes ele não é respeitado. Segundo o Manual “ É importante, nas matérias              

jornalísticas, respeitar o nome social da pessoa, evitando publicar o nome de registro dela,              

porque gera desnecessariamente constrangimento e humilhação”. 

No mesmo período do ano de 2018, o portal de notícias UOL, contabilizou um total de                

84 matérias sendo 37 sobre homofobia, 2 sobre transfobia, 19 sobre “gay+morte”, 2 sobre              

“travesti+morte”, 4 sobre “transexual+morte”, 2 sobre “lésbica+morte”, 13 sobre         

“gat+agressão”, 3 sobre “travesti+agressão” e 2 sobre “transexual+agressão”. Desse total 2           

foram categorizadas em letal e 5 não letal. É possível notar um aumento significativo na               

quantidade de matérias produzidas em um ano pelo portal. Das 77 matérias não relevantes              

para a contabilidade dos casos, podemos analisar alguns assuntos que foram divulgados pelo             

portal de notícias da UOL, como foi o caso de um jogo77 criado para plataformas digitais, o                 

“Bolsomito 2k18” onde o objetivo era agredir LGBT, mulheres, negros e militantes de             

esquerda. Na descrição do jogo era possível ver as frases como “derrote os demônios              

comunistas”, “politicamente incorreto” e “seja o herói que livrará o país da miséria”. 

 

76 Material disponível em: 
<http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf> 
acesso em 08/01/2019 
77 Matéria em: 
<https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/11/mpf-bolsonaro-agressoes-lgbt.h
tm> 
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Gráfico 4: porcentagem de matérias relacionada a cada tema no ano de 2018 no portal de notícias do UOL 

 

Além disso, foi no portal de notícias da UOL que tivemos mais notícias sobre os               

pronunciamentos de Bolsonaro durante sua campanha, como por exemplo, quando o atual            

presidente disse a um repórter que ele tinha “cara de ter pintado a unha”78 e quando Bolsonaro                 

foi intimado79 pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a retirar um vídeo de suas redes sociais               

em que fazia alusão ao “kit gay” onde afirmava que “no meu entender, isso é uma porta aberta                  

para a pedofilia”. Além disso o UOL fez uma coletânea80 de frases explosivas e com apologia                

a ao ódio conta gays, mulheres e negros. Ainda nessa direção, duas matérias retrataram o               

resultado desses discursos do Bolsonaro na prática, como o jovem que foi agredido por estar               

78 Reportagem em: 
<https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/04/bolsonaro-diz-que-reporter-gay-
tem-cara-de-que-pintou-unha-quando-crianca.htm> 
79 Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/agencia-estado/2018/10/16/tse-determina-r
emocao-de-videos-de-bolsonaro-sobre-kit-gay-no-facebook.htm> 
80 Em: 
<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2018/10/19/as-frases-explosivas-e-os-exercicios-de-tol
erancia-de-jair-bolsonaro.htm> 
                                                                                                                                                75 
 



 
fazendo campanha para o PT81 e a mulher que foi estuprada82 por ter afirmado seu voto em                 

Fernando Hadad (opositor do governo Bolsonaro). 

Então, em 2017 o G1 produziu 402 matérias e o UOL 26, já no ano de 2018 o G1                   

produziu 494 matérias e o UOL 84. Podemos notar que houve um aumento de matérias, em                

ambos os portais de notícia, no ano de 2018, época do período eleitoral. Deste total, o G1, no                  

ano de 2017 teve 28 casos de violência que levaram a morte do sujeito LGBT e 17 não letais.                   

O portal uol, no mesmo período de 2017, teve 2 casos de letalidade e 2 não letais. No ano de                    

2018, o portal G1 contou com 22 casos letais (diminuição de 6 casos) de e 27 não letais,                  

representando um aumento de 10 casos, apenas nos casos que não levaram a morte. O UOL                

contabilizou 2 casos letais (manutenção dos valores) e 5 não letais, tendo também um              

aumento de 3 casos não letais. 

 

  
Gráfico 5 e 6: quantidade de casos letais e não letais dividido por anos e por jornais 

 

Com relação a produção de matérias, percebemos que o portal G1 se destacou,             

somando 896 matérias, nos dois anos, sobre os temas analisados. Já o UOL Notícias, somou               

apenas 110 matérias, sendo que no ano de 2018 foi o de maior produção. Segundo Gonçalves                

(2017) “há uma falta de heterogeneidade nas narrativas, mas também há um déficit nas              

autorias jornalísticas”. Os pessoas que estão nas redações, em sua grande maioria, “não são              

protagonistas de identidade, grupos e comunidades distintas em termos de raça, gênero,            

sexualidade, geração, deficiência, religião e nacionalidade”. Dentre tantos fatores, elenca-se          

81 Matéria em: 
<https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/20/estudante-e-agredido-com-barr
a-de-ferro-em-panfletagem-a-favor-do-pt-no-rio.htm> 
82 Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/20/estudante-e-agredido-com-barr
a-de-ferro-em-panfletagem-a-favor-do-pt-no-rio.htm> 
                                                                                                                                                76 
 



 
mais alguns que é a falta de conhecimento e a falta de pensamento plural combinado com uma                 

carga de preconceito que já está enraizada nos jornalistas.  

 

 
Gráfico 7 e 8: quantidade de matérias produzidas nos dois anos analisados dividido pelos dois jornais 

 

7 - CONCLUSÕES 

 

De acordo com os dados apresentados, podemos perceber que houve um aumento no             

número matérias produzidas sobre agressões não letais à comunidade LGBT, durante o            

período das eleições de 2018. Se somarmos os dois portais de notícias, teremos 32 casos               

contra 19, no mesmo período no ano de 2017. Entretanto, houve uma diminuição no volume               

de matérias nos casos letais, onde somando os dois jornais no ano de 2018 temos 24 casos                 

contra 30, no mesmo período no ano de 2017. Estes dados corroboram a pesquisa feita pela                

Gênero e Número, no ano de 2019 a fim de entender esses ataques contra a população LGBT.                 

O que a pesquisa concluiu foi que “metade dos/as participantes desta pesquisa, por exemplo,              

sofreu violência verbal83 durante as eleições” (Violência contra LGBTs+ nos contextos           

eleitoral e pós-eleitoral, 2019).  

Ainda com relação aos números, podemos perceber que a maior quantidade de            

links/matérias estão concentrados quando procuramos por “homofobia” (foram 194 nos dois           

anos pelo portal G1 e 49 pelo poral UOL notícias) e com isso, conseguimos notar um                

problema em classificar os crimes contra a população, transexual e travesti, por exemplo, em              

transfobia, ou os crimes contra a população bissexual em bifobia. Sobre este último, podemos              

perceber que o número de matérias produzidas é quase 0, sendo somado apenas 1 matéria               

83 Segundo a pesquisa, essas agressões podem ser em forma de insultos ou ameaças. 
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sobre o tema no ano de 2017 pelo portal de notícias G1. Esse tipo de classificação vem desde                  

a primeira onda do Movimento Homossexual Brasileiro, que como apontou Fachini (2005),            

era centrado apenas na figura gay (homossexual) e as outras letras eram esquecidas. 

No que diz respeito a quantidade de matérias produzidas pelos jornais, notamos que o              

jornal G1 produziu mais matérias em relação ao UOL notícias, tendo o primeiro produzido              

402 matérias em 2017 e 494 em 2018, Já o jornal UOL publicou 26 matérias em 2017 e 84 em                    

2018. Para este ponto podemos elucidar algumas possíveis razões para esse número de             

matérias produzidas sobre a comunidade LGBT, como por exemplo o agenda-setting que é a              

forma como os jornalistas decidem quais demandas vão virar notícia a partir da necessidade.              

Rocha (2017) fala que a busca por fontes acaba dando voz às instituições normalmente de               

classes dominantes, pois “elas ditam e pautam o jornalismo.” Além disso, para Gonçalves             

(2017), a produção de matérias relacionadas ao público LGBT ainda é um tabu dentro das               

redações, muito pela falta de conhecimento, preconceito e falta de dados estatísticos.  

Dado o exposto de aumentos de casos de crimes não letais contra a população LGBT               

durante o período eleitoral de 2018, podemos fazer uma comparação com as declarações de              

Bolsonaro para a mídia. Em algumas de suas muitas aparições, o então presidente fala que “o                

filho começa a ficar meio assim, ‘gayzinho’, leva um ‘coro’ ele muda o comportamento”84,              

em outra ele fala que “homofobia não existe”, “não é porque o ‘cara’ faz sexo com seu órgão                  

excretor ele vai ter que ser melhor que os outros” e finaliza afirmando que “eles               

(homosexuais) que vão ter que nos respeitar e não o contrário”85. Todo esse conjunto de               

declarações foram repetidas e ganharam força durante sua campanha eleitoral levando ao            

surgimento de um novo movimento conservador e religioso, dentros dos ministérios do            

governo, que segundo Silva, Almeida & Dantas (2019) elucidaram, abominam todas essas            

manifestações de gênero. 

  

84 vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=h5KUIEVTbdI&ab_channel=L.FAC> 
acesso em 30/09/2020 
85 vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HGhLceaxCjE> acesso em 10/01/2019 
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