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RESUMO

A presente pesquisa se localiza no campo dos estudos feministas e queer, assim como dos
estudos  construtivistas  sobre  o  jornalismo.  Objetivou-se  mapear  e  analisar  os  principais
enquadramentos sobre a comunidade de lésbicas, gays,  bissexuais, travestis,  transexuais, e
transgêneros (LGBT) presentes na cobertura dos jornais impressos Folha de S. Paulo e O
Globo nos anos de 2004 e 2014, assim como identificar os principais assuntos pautados e
como os discursos presentes nos textos jornalísticos podem auxiliar na construção dos frames.
O  corpus  de  análise  foi  composto  por  textos  noticiosos  dos  jornais,  nas  editorias
correspondentes  à  cobertura  local,  nacional,  internacional,  política  e  sociedade.  O recorte
temporal cobriu o primeiro e último mês de cada semestre dos anos de 2004 e 2014. Para
fundamentação  teórica,  foi  realizada  uma  revisão  bibliográfica  acerca  dos  estudos  em
jornalismo, principalmente acerca das caracterizações do campo jornalístico e sobre a análise
de enquadramentos. A literatura produzida pelos estudos feministas e queer também serve
como referência  e  fundamenta  a  análise  de  discurso  realizada.  A pesquisa  identificou 12
enquadramentos (Conquista de Direitos, Denúncia, Religião, Política, Policial, Saúde/Aids,
Polícia de Gênero, Abertura Cultural, Drama Familiar, Festa Popular, Família e Controvérsia,
Outros) que se constituem através de padrões discursivos e temáticos. A discussão dos frames
demonstra  que,  apesar  de  interpelado  pelos  discursos  heteronormativos,  o  jornalismo
apresenta deslocamentos polissêmicos permitidos por alguns tipos de enquadramentos. 

Palavras-chave:  identidades  LGBT.  Enquadramento.  Estudos  feministas  e  queer.
Teorias do jornalismo. Análise de discurso.



ABSTRACT

This research is located in the field of feminist and queer studies, as as the constructivist
studies on journalism. The objective was to map and analyze news framing on the community
of  lesbians,  gays,  bisexuals,  tranvestites,  transsexuals,  and  transgender  (LGBT)  in  the
coverage of printed newspapers Folha de S. Paulo and O Globo in 2004 and 2014, as well as
identify key issues and how discourses present in news participate in constructing the frames.
The analysis corpus consisted of news texts related to local coverage, national, international,
politics and society. The time frame selected for this research covered the first and last month
of  each semester  of  2004 and 2014.  For  theoretical  foundation,  a  literature review about
journalism studies,  particularly  about  the  characterizations  of  the  journalist  field  and  the
framing analysis was held. The literature produced by feminist and queer studies also serves
as a reference and supports the discourse analysis. The research identified 12 news frames
(Rights Recognition,  Complaint,  Religion,  Politics,  Health/Aids,  Gender Policing,  Cultural
Openness,  Familiar  Drama,  Popular  Festivity,  Family  and  Controversy,  Other)  that  are
constructed through discursive and thematic patterns. The discussion on results shows that
although interpellated by heteronormative discourse, journalism has polysemic shifts allowed
for some types of frames.

Keywords:  LGBT  identities.  Framing.  Feminist  and  queer  studies.  Journalism  theories.
Discourse analysis.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho realiza uma pesquisa quali-quantitativa da cobertura midiática realizada

em 2004 e 2014 sobre as questões relativas às identidades sexuais e de gênero nos jornais

Folha de S. Paulo e  O Globo.  Representa também uma continuidade direta à monografia

realizada em 2013 na conclusão do curso de jornalismo da Faculdade Social da Bahia, Sob o

signo da diferença: análise semiótica da cobertura sobre o reconhecimento da união gay na

Folha de S. Paulo.

Naquela ocasião, foi pesquisado um caso específico, o reconhecimento da união civil

entre pessoas do mesmo sexo pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. Aqui,  muitos dos

autores  e  discussões  são  revisitados  e  atualizados.  Além  disso,  aproveitou-se  o  máximo

possível o tempo de formação no mestrado para estudar o que não havia sido possível antes

no que diz respeito às identidades sexuais e de gênero e suas representações na mídia.

Mesmo assim, um recorte  foi necessário.  A impossibilidade de estudar  de maneira

integral a cobertura jornalística levou a realização de uma análise diacrônica composta de um

corpus homogêneo, por parte do suporte estudado, porém heterogênea no período de análise

contemplado:  dois  dos  maiores  jornais  de  circulação  nacional  foram  escolhidos  para  o

presente estudo. O corpus foi composto de textos noticiosos de topo e destaque de página.

Para garantir aleatoriedade na seleção das matérias e evitar agendamentos pontuais, optou-se

por analisar o primeiro e último mês de cada semestre dos anos de 2004 e de 2014.

O incômodo que moveu essa pesquisa foi a crença de que o jornalismo participa da

construção  social  da  realidade  através  da  linguagem.  Alinhado  à  perspectiva  dos  estudos

feministas  pós-estruturalistas  sobre  identidades  sexuais  e  de  gênero,  presupõe-se  que  as

identidades sociais são construídas culturalmente. Principalmente a partir do que Judith Butler

(2010; 2013) chama de performatividade: a construção identitária se dá através do processo

reiterativo de discursos e práticas sobre os corpos que, apesar de não ser a origem de sua

materialidade,  a  produz simbolicamente  enquanto  efeito  de  sentido  reconhecível  por  uma

matriz de pensamento hegemônica e  regulatória.  Ou seja,  o indivíduo significa seu corpo

através  dos  discursos  sociais  hegemônicos.  A  consequência  disso  é  a  adequação  e  a

continuidade desses discursos quando o corpo se identifica com o padrão normativo. Também,

a ruptura e o deslocamento quando a norma não dá conta daquela existência.

O assunto da diversidade sexual e de gênero tem recebido bastante atenção midiática

nos últimos anos:  avanços nos direitos civis  conquistados pelas  comunidades  de lésbicas,
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gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBT1); discussões promovidas por

produtos culturais e mídias sociais na internet; denúncias sobre a violência homo, lesbo e

transfóbica; visibilidade dada às manifestações pela promoção dos direitos civis LGBT.

A exposição  midiática  em torno  do  assunto  no  ano  de  2015,  apesar  de  não estar

contemplada nesta pesquisa, teve vários marcos. Muitas vezes, o debate foi repercutido nas

mídias sociais da internet, como o Facebook: empresas fizeram propagandas com casais gays

e  lésbicos2;  cresceu  a  quantidade  de  personagens  LGBT  em  séries  de  TV3 e  novelas;

popularizaram-se canais de vídeos no Youtube que abordam a questão4; livros infanto-juvenis

para o público gay5 foram publicados; o Estatuto da Família que, entre outras coisas, define

como família a união entre um homem e uma mulher foi aprovado por uma comissão especial

da Câmara dos Deputados6.

Em 2015, também, as pessoas trans conquistaram mais visibilidade e tomaram a frente

no  ativismo  LGBT.  Exemplos  são  o  caso  de  Sofia  Favero,  criadora  da  página  Travesti

Reflexiva no Facebook,  que se popularizou ao promover  discussões  sobre sexualidades  e

gêneros, integrando inspirações acadêmicas e vivências de pessoas LGBT7;  a performance

artística de Viviany Beleboni na Parada Gay de São Paulo, que após representar uma cena de

crucificação sofreu ameaças e agressões8; a história de Maria Clara Araújo, uma das primeiras

pessoas trans autorizadas a usar o nome social no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),

que foi aprovada em pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco9.

1
Essa sigla possui variações coma LGBTIQ, que contempla também pessoas intersexos e que se auto-
identificam como gender queer.

2 Empresas apostam em comerciais com gays para 'modernizar imagem'. Disponível em: 
www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150610_publicidade_lgbt_brasil_rb . Acesso em: 16 dez. 2015

3 Gays, trans, latinos: para estrelas do Netflix, sucesso está na diversidade. Disponível em: 
http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/04/gays-trans-latinos-para-estrelas-do-netflix-sucesso-
esta-na-diversidade.htm

4 Canais de humor voltados para público LGBT atraem até mesmo os homofóbicos. Disponível em: 
http://virgula.uol.com.br/diversao/canais-de-humor-voltados-para-publico-lgbt-atraem-ate-mesmo-os-
homofobicos-conheca-tres/ . Acesso em: 16 dez. 2015.

5 Editoras apostam em literatura infanto-juvenil gay. Disponível em: 
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/editoras-apostam-em-literatura-infanto-juvenil-gay-13244487 . 
Acesso em: 16 dez. 2015.

6 Comissão aprova definição de família como união entre homem e mulher. Disponível em: 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/09/comissao-aprova-definir-familia-como-uniao-entre-homem-e-
mulher.html . Acesso em: 16 dez. 2015.

7 O que é ser trans? Entenda mais sobre a questão que vai muito além de ter pênis ou vagina. Disponível em: 
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/o-que-e-ser-trans-entenda-mais-sobre-a-questao-que-vai-
muito-alem-de-ter-penis-ou-vagina/?cHash=378974b48ccce643bb018f5723061319 . Acesso em: 16 dez. 
2015.

8 Transexual ‘crucificada’ em Parada Gay diz que foi esfaqueada em São Paulo. Disponível em: 
http://oglobo.globo.com/sociedade/transexual-crucificada-em-parada-gay-diz-que-foi-esfaqueada-em-sao-
paulo-17132791 . Acesso em: 16 dez. 2015.

9 'A universidade pode ser nossa', diz transexual aprovada no Sisu. Disponível em: 
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/01/universidade-pode-ser-nossa-diz-transexual-aprovada-no-
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Nesse  contexto,  é  perceptível  a  importância  do  jornalismo enquanto  construtor  da

realidade,  espaço de diálogo da opinião pública,  assim como de produtor e reprodutor de

conhecimentos na discussão da diversidade sexual e de gênero. Partindo-se desse pressuposto,

é possível perguntar: como a mídia vem cobrindo a temática? Quais são os enquadramentos

presentes  na  cobertura?  Que  discursos  são  mobilizados  na  construção  desses  quadros

midiáticos?

Essas  reflexões  resultaram no  objetivo  deste  trabalho:  analisar  os  enquadramentos

midiáticos ao longo da cobertura correspondente aos anos de 2004 e 2014 nos jornais Folha

de S. Paulo e O Globo. Podem ser elencados como objetivos específicos a identificação dos

principais assuntos pautados pelos jornais estudados acerca do objeto temático; o mapeamento

e  análise  dos  discursos  referentes  às  identidades  LGBT e  o  modo  como  participam  na

composição dos frames; a discussão se a cobertura empreendida pelos jornais acerca do objeto

podem contribuir com a diminuição dos preconceitos contra as pessoas LGBT.

Além  da  presença  intensa  nos  meios  de  comunicação  e  produtos  culturais,  vale

ressaltar o contexto atual da violência sofrida pelas pessoas LGBT através da homo, lesbo e

transfobia,  que  se  expressa  de  maneira  simbólica,  física  ou  psicológica.  De  acordo  com

levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB)10, que reúne dados sobre o tema há

mais de 30 anos, 326 mortes de homossexuais, incluindo 9 suicídios, foram documentadas no

Brasil em 2014. Segundo o grupo, isso corresponde a um assassinato a cada 27 horas e um

aumento de 4,1% em relação a 2013.

Segundo informações do Relatório Sobre Violência  Homofóbica no Brasil:  ano de

2012, elaborado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República

(SDH/PR)11,  o  poder  público  registrou  naquele  ano  3.084  denúncias  de  9.982  violações

relacionadas à população LGBT, envolvendo 4.851 vítimas e 4.784 suspeitos. Ainda segundo

o relatório, houve um aumento de 166,09% no número de denúncias e 46,6% de violações, em

comparação com 2011,  quando foram notificadas  1.159 denúncias  de  6.809 violações  de

direitos humanos contra LGBTs, envolvendo 1.713 vítimas e 2.275 suspeitos.

Os dados oferecidos pelo GGB e pelo Relatório Sobre a Violência Homofóbica no

Brasil  sustentam  mais  ainda  a  relevância  de  se  discutir,  cada  vez  mais,  as  questões

relacionadas às sexualidades e gêneros dissidentes. A produção acadêmica, ao fazer parte de

uma ordem do  discurso  (FOUCAULT,  2014)  legitimada,  permite,  assim como o  próprio

sisu.html . Acesso em: 16 dez. 2015.
10 Assassinato de LGBT no Brasil: Relatório 2014. Disponível em: 

<http://grupogaydabahia.com.br/2015/01/13/assassinato-de-lgbt-no-brasil-relatorio-2014/>. Acesso em: 16 
dez. 2015.

11 Esse foi o relatório mais atualizado até a realização dessa pesquisa.
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jornalismo, a reconstrução da realidade através da linguagem.

Assim, o primeiro capítulo desta dissertação se dedica ao campo jornalístico e a teoria

do enquadramento (framing). Ele oferece a base teórica que caracteriza o produto analisado e

suas condições de produção através dos estudos sobre jornalismo. Autores como Luiz Beltrão

(1992)  e  Otto  Groth  (2011)  mediam  a  discussão  sobre  as  propriedades  do  jornalismo,

enquanto  Michael  Schudson  (2011),  Miquel  Rodrigo  Alsina  (2009),  Hebert  Gans  (2004),

Josenildo  Guerra  (2005)  e  Wilson  Gomes  (2009)  explicam  a  produção  da  notícia,  a

importância das fontes e o funcionamento da opinião pública. 

Gaye Tuchman (1978), Maxwell McCombs (2009), Robert Entman (1993), Stephen

Reese (2007), entre outros, fundamentam a discussão sobre agenda-setting e framing. Por fim,

são realizadas apropriações teóricas e metodológicas acerca dos critérios de noticiabilidade e

valores-notícia e é apresentado um estado d'arte sobre pesquisas se preocuparam em analisar

as questões relacionadas às sexualidades e gêneros no jornalismo.

O segundo capítulo disserta sobre o objeto temático desta dissertação: as sexualidades

e gêneros dissidentes. Primeiramente, é realizada uma contextualização acadêmica com base

nos estudos feministas, queer e pós-coloniais, perspectivas às quais o presente trabalho se

alinha. A partir da revisão crítica de Donna Haraway (1995, 2004, 2009), o campo científico é

desconstruído  e  a  autora  demonstra  como  vários  grupos  sociais  subalternizados  foram

excluídos dessa ordem do discurso ao longo da história (FOUCAULT, 2014).

Em  outro  momento,  os  estudos  culturais  são  evocados  para  dissertar  sobre  a

identidade,  base para se compreender algumas questões relacionadas às pessoas LGBT na

contemporaneidade.  O  dispositivo  de  sexualidade  (FOUCAULT,  2012)  e  a

heteronormatividade (BUTLER, 2013; PRECIADO, 2014) são definidos e discutidos através

das autoras feministas pós-estruturalistas e queer, assim como o complexo conceito de gênero.

O terceiro capítulo se compromete a descreve o corpus de análise e os procedimentos

metodológicos. Ele também apresenta as apropriações conceituais e metodológicas da análise

de conteúdo (BARDIN, 2010) e da análise do discurso (ORLANDI, 2012; MAINGUENEAU,

2013).  O  quarto  capítulo  expõe  os  resultados  encontrados  e  discute  a  delimitação  dos

enquadramentos mapeados.



16

1 PARA SE PENSAR A COBERTURA JORNALÍSTICA SOBRE AS PESSOAS LGBT

O presente capítulo introduz ideias acerca das teorias do jornalismo e enquadramento.

Na primeira seção, são apresentadas algumas proposições sobre o conceito de jornalismo e o

funcionamento do campo, principalmente no que diz respeito à sua relação com a sociedade e

sua centralidade quanto à opinião pública.

Em seguida, é realizada a fundamentação teórica acerca da teoria do enquadramento

(framing), contextualizando-a em meio aos estudos de  media effects e a comparando com a

teoria  do  agendamento  (agenda-setting).  É  realizada  uma  revisão  bibliográfica  das

proposições teóricas das duas teorias, apresentando os conceitos mais importantes para se

compreender o funcionamento do enquadramento.

Por  fim,  é  realizada  uma  revisão  bibliográfica  sobre  trabalhos  anteriores  sobre

jornalismo e a  temática que engloba dissidências  sexuais  e  de gênero.  Faz-se uma breve

exposição  das  propostas  dos  trabalhos  anteriores,  pontuando  suas  contribuições  para  os

estudos sobre o assunto.

1.1 O Jornalismo: definições e proposições teóricas

1.1.1 Em busca de um conceito: proposições teóricas sobre o campo jornalístico

Conceituar  o  jornalismo é  um desafio  enfrentado por  qualquer  perspectiva  que  se

proponha  estudá-lo.  Seja  por  uma  perspectiva  histórica,  sociológica  ou  de  teorias  de

comunicação, compreender e explicar o campo jornalístico e sua relação com a sociedade e a

cultura mobiliza uma complexa rede interdisciplinar de conceitos e proposições teóricas.

O histórico  das  teorias  do  jornalismo demonstra  uma extensa  bibliografia  sobre  o

objeto – desde o caráter funcional do campo, ao mediar os grupos sociais, até sua formação

histórica, que aborda as transformações sofridas pelo campo, como a passagem do estágio

político  ideológico  para  o  informativo  comercial  (BELTRÃO,  1992;  GUERRA,  2003;

NEVEU, 2006; SUCHUDSON, 2010, 2011; TRAQUINA, 2013; TUCHMAN, 1978). 

A  proposta  desta  seção  é  apresentar  algumas  questões  acerca  da  natureza  do

jornalismo.  Ela  objetiva  delinear  os  conceitos  iniciais  relativos  ao  campo,  que  serão

aprofundados nas seções seguintes, mobilizados na análise dos jornais. O caminho trilhado ao

longo deste capítulo objetiva guiar o leitor numa compreensão mais aprofundada acerca do

enquadramento. Para isso, acredita-se que seja pertinente apresentar algumas definições sobre
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o jornalismo e suas características, assim como sobre a opinião pública, já que é essencial

para compreender o funcionamento dos enquadramentos o modo como a informação circula

socialmente.

Luiz  Beltrão  (1992,  p.67)  propõe  que  o  jornalismo “[...]  é  a  informação  de  fatos

correntes,  devidamente  interpretados  e  transmitidos  periodicamente  à  sociedade  com  o

objetivo de difundir conhecimentos e orientar a opinião pública, no sentido de promover o

bem  comum.”  Essa  definição  recorre  à  funcionalidade  da  atividade  jornalística  para  o

aprimoramento da sociedade.

A definição de Eduardo Meditsch (2013) dialoga com a anterior até certo ponto. O

autor define o jornalismo como uma forma de conhecimento. Para ele, a atividade jornalística

se difere do senso comum e do pensamento filosófico e científico. Há uma universalidade no

objetivo de atingir um público abrangente e uma ancoração no singular dos fatos. Diferente da

ciência  que  procura  estudar  a  essência  das  coisas  e  delimitar  um tipo  de  conhecimento

original,  o  jornalismo  age  mais  como  reprodutor  do  conhecimento  originado  em  outros

campos, mas também produtor de um conhecimento específico.

O processo incessante de produção e re-produção do conhecimento depende não só
do  equipamento  cognitivo  dos  indivíduos,  mas  também  das  possibilidades  de
socialização de suas experiências. Por isso, cada vez mais se presta atenção no papel
desempenhado  pelas  instituições  e  pelas  tecnologias  intelectuais  disponíveis  em
cada sociedade e em cada cultura. Diversos autores têm demonstrado as mudanças
ocorridas nas formas de pensar e de conhecer em conseqüência do surgimento da
escrita,  de  sua  reprodutibilidade  através  da  imprensa  e,  mas  recentemente,  num
processo que ainda estamos vivendo, da revolução eletrônica [...]. 

Com tantas surpresas, com a descoberta de tantas limitações e ao mesmo
tempo  de  tantas  possibilidades  novas  no  que  já  conseguimos  saber,  não  é
aconselhável  descartar  a  priori  qualquer  das  formas  disponíveis  de  conhecer  e
reconhecer  o  mundo,  por  mais  limitada  e  singela  que  possa  parecer.  Daí  a
necessidade de se compreender melhor como funciona o Jornalismo como modo de
conhecimento,  e  de  investigar  até  que  ponto  ele  não  será  capaz  de  nos  revelar
aspectos da realidade que não são alcançados por outros modos de conhecer mais
prestigiados em nossa cultura (MEDITSCH, 2013, p. 5-6).

Uma definição  mais  completa  é  a  de  Schudson  (2011).  O autor  leva  em conta  a

dimensão comercial  e institucional ligada ao fazer jornalístico, localizando-o como campo

autônomo  com  seus  profissionais  e  rotinas  produtivas,  assim  como  sua  relação  com  a

sociedade de modo geral. Para ele, jornalismo é

o negócio  ou  prática  de  produzir  e  disseminar  informação periodicamente  sobre
questões  contemporâneas  de  interesse  público  e  importância.  É  um conjunto  de
instituições que publica periodicamente informações e comentários sobre questões
contemporâneas,  sendo  normalmente  apresentadas  como  verdadeiras,  para  uma
audiência  dispersa  e  anônima,  de  modo  a  incluí-la  num  discurso  reconhecido
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publicamente como importante (SCHUDSON, 2011, p. 3)12

Quanto às propriedades do jornalismo, Beltrão (1992) defende a existência de cinco:

atualidade, variedade, popularidade, periodicidade e interpretação. Otto Groth (2009) atribui

quatro  características  centrais  ao  jornalismo:  periodicidade,  universalidade,  atualidade,

publicidade. Sobre a atualidade, Beltrão (1992) diz que:

[...]  o limite do jornalismo que, se foge à plasticidade e atração das ocorrências
novas, previsíveis ou ainda vivas na memória das gentes, corre o risco de tornar-se
em uma estrutura histórica sem calor e sem ímpeto. Daí decorre que o jornalismo,
quanto à atualidade, é  imediato,  quando se ocupa de fatos correntes,  capazes  de
impressionar, atingir instantaneamente a consciência coletiva, e é  mediato, quando
concilia  ou  relaciona  o  presente  com  acontecimentos  passados  ou  futuros,
atualizando-os ou prevendo-os. (BELTRÃO, 1992, p. 75)

É interessante notar a definição do autor de jornalismo mediato. Essa característica

do jornalismo está conectada à maneira como o indivíduo (leitor)  está consciente de uma

notícia. Ora, para uma pessoa que ainda não tomou conhecimento de um determinado fato, ele

será uma novidade quando comunicado,  mesmo que na realidade,  já tenha acontecido há

muitos anos.

 Para Groth (p. 223-224), o atual marca tanto a realidade de um acontecimento, o fato

de  ele  realmente  ter  acontecido,  como  sua  presentificação.  "Atualidade  designa  em  si  a

característica e  a tarefa  do jornal  de oferecer,  de mediar  algo  atual,  portanto,  presente,

agora, em voga, novo. Mas atual não é idêntico com novo. Atualidade é em si uma relação

puramente temporal [...]"13. O autor diferencia essa caraterística da novidade, que diz respeito

a tomar consciência de algo que não se sabia e agora se sabe, algo que passa de desconhecido

a conhecido no momento presente.

Franciscato (2014) destaca a importância da temporalidade jornalística por essa ideia

ser frequente nos estudos sobre jornalismo. A partir da leitura de vários autores clássicos do

campo  sobre  o  assunto,  ele  elenca  um  conjunto  de  elementos  que  caracterizam  essa

propriedade  do  jornalismo,  inclusive  vinculando-a  com  a  periodicidade  que  será  melhor

abordada adiante:

Resumidamente, podemos lembrar que a temporalidade jornalística refere-se a uma
rede de elementos: (a) um conteúdo que revela a temporalidade de uma ocorrência;
(b) um conteúdo que contribui para sedimentar a experiência da vida pública em um
tempo  e  um  espaço  definidos,  seja  construindo  sentidos  de  imediaticidade  ou

12 Todas as traduções de textos estrangeiros foram realizadas pelo autor. Os itálicos dos originais foram 
conservados.

13   Todos os itálicos presentes nos textos em língua portuguesa foram mantidos.
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estabelecendo a  agenda dos  temas  considerados  relevantes  à  sociedade;  (c)  uma
temporalidade  marcada  pelo  ritmo  e  velocidade  da  produção  organizada
industrialmente  e  pela  periodicidade  da  circulação;  (d)  uma  temporalidade
construída  por  relações  discursivas  e  pelos  'leitores'  no  processo  de  recepção
(FRANCISCATO, 2014, p. 101).

Maurice Mouillaud (1997) também disserta sobre essa característica do jornalismo.

Mas ele ressalta a importância do reconhecimento do fato dentro de um modelo: a notícia no

jornal, que é o paradigma que permite essa leitura do acontecimento. De certo modo, o autor

já adianta alguns traços da maneira como o enquadramento age através do jornalismo, o que

será tratado adiante.

Desta forma se vê o acontecimento trabalhar em dois sentidos. Nós o descrevemos,
voltado para o futuro, coroação de uma diferença incessantemente reproduzida. Mas
ele também trabalha de maneira recorrente; ele desperta e reoferece uma atualidade
a acontecimentos passados dos quais reatualiza o paradigma. A notícia se inscreve
como a  reprodução  de  um modelo.  O  paradigma não  é  menos  essencial  que  a
diferença,  já  que  ele  é  a  condição  de  leitura  do  acontecimento  (existiria  uma
impossibilidade de princípio para dizer e para ver um 'monstro', se o monstro fosse
inteiramente monstruoso).  Tudo se passa como se o jornal  fosse escrito sob dois
registros:  uma  superfície  dada  a  ler,  e  um estoque  de  paradigmas  mantidos  em
reserva à maneira de um arquivo. O trabalho do paradigma é ora manifesto,  ora
latente. É ele que aparece sob a forma de assuntos que, sob cada acontecimento,
identificam um esboço 'político', 'social', 'econômico', 'financeiro' etc. Sob o assunto
existem filigranas famílias de acontecimento que têm parentesco com os scripts dos
sociolingüístas: seqüências de ação pré-construídas e, em seguida, pré-escritas para
o jornalista  e  pré-legíveis  para  o leitor  (o acidente da estrada,  o  assalto  à  mão-
armada, o seqüestro são quadros que funcionam como matrizes para a escrita de
cada  uma  de  suas  ocorrências).  Programa  e  acontecimento  não  são  antinômicos
assim  como  a  grade  e  o  furo?  A distinção  entre  os  acontecimentos  chamados
'programados' e os demais é superficial; dissimula o fato de que sempre existe algo
de programa sob o acontecimento (MOUILLAUD, 1997, p. 74)

A atualidade é central no conceito de notícia14: “[...] é uma representação social da

realidade quotidiana, produzida institucionalmente e que se manifesta na construção de um

mundo  possível”  (RODRIGO ALSINA,  2009,  p.  299).  Essa  proposição  teórica  dada  por

Rodrigo Alsina apresenta  uma perspectiva  construcionista.  Para o autor  as  representações

sociais se constituem enquanto formas de apreensão da realidade. Essas representações são

dinâmicas, estruturantes e persistentes. Ou seja, o processo de apreensão da realidade se dá

concomitantemente com a construção desta realidade. 

Rodrigo Alsina (2009, p. 302-310) ressalva ainda o local ocupado pelas organizações

jornalísticas enquanto instituições sociais legitimadas, e seus profissionais, que vão levar aos

leitores essas representações sociais de um mundo possível. Para isso, o autor leva em conta a

14  Um conceito mais simplificado e popular é o dado por Lage (2012, p. 50): “[...]poderemos definir notícia 
como o relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante, e este, de seu aspecto mais importante”.
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diferenciação de três tipos de realidade: o mundo “real”; o mundo de referência; o mundo

possível:

[...] cada um desses mundos diferenciados estão necessariamente inter-relacionados.
O  mundo  que  chamamos  de  “real”,  corresponderia  aos  fatos,  aos  dados  e  às
circunstâncias que o jornalista conhece [...].
Os mundos de referência são modelos nos quais estão inseridos os fatos conhecidos,
para sua melhor compreensão. Os mundos de referência são construções culturais
que o jornalista estabelece segundo sua enciclopédia.  Diante de um determinado
fato,  podemos  escolher  entre  um  número  limitado  de  mundos  de  referência.  O
mundo de referência escolhido para a explicação de um fato, deve ser o que possua
maior verossimilhança [...].
O mundo possível é o mundo narrativo construído pelo sujeito enunciador, a partir
dos outros dois mundos citados. Se o mundo “real” era produzida a verificação e no
mundo  de  referência  era  determinada  a  verossimilhança,  no  mundo  possível  se
desenvolve a veracidade. O enunciador deve fazer com que pareça verdade o mundo
possível que ele mesmo constrói. E para isso lança mão das marcas de veracidade
que lhe permitem criar uma ilusão de referência, que é a condição necessária para a
virtualidade do discurso (RODRIGO, 1984) (RODRIGO ALSINA, 2009, p.  308-
310).

Enquanto  produto  da  atividade  jornalística,  Schudson  (2011,  p.  4-5)  caracteriza  a

notícia  da seguinte  maneira:  “as  notícias constroem expectativas de um mundo comum e

compartilhado; valoriza e enfatiza a novidade; endossa uma mentalidade histórica; e encoraja

um senso progressivo do tempo mais do que cíclico”. Ele também afirma que as notícias são

“uma força dominante na construção de uma experiência comum pública e o senso popular do

que é real e importante”.

Essas características relatadas por Schudson (2011) estão ligadas a outra propriedade

relatada por Beltrão (1992): a variedade. O jornalismo busca satisfazer três necessidades do

espírito humano que integra a vida social: o saber do novo, para através ou em decorrência

dele, poder se conectar ao passado; orientação sobre o que estar por vir, para se preparar para

uma tomada de ação; entreter. “A essa universalidade de aspectos, a essa multiplicidade de

setores, de objetivos, de temas, é que se dá o nome de variedade” (BELTRÃO, 1992, p.76).

Groth  (2011,  p.  172)  chama  essa  propriedade  do  jornalismo  de  universalidade:

“Mediar o conhecimento de todas estas relevâncias de todas as áreas da vida e da cultura, da

sociedade em todas as suas partes, esta é hoje a tarefa do periódico. [...] sua universalidade

deve ser vista como uma das categorias básicas da Ciência dos Jornais”.

Sobre esse aspecto Lippmann (2010) vai atribuir uma finalidade mais mercadológica

e tática de manter o público leitor fiel ao jornal, atendendo a suas demandas. Para ele, nem

todos os leitores possuem capacidade crítica suficiente para interpretar as “grandes notícias”.

Aqui, há concordância quanto aos objetivos comerciais, porém discorda-se da incapacidade de
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se interpretar as notícias, visto que o processo é atravessado por inúmeras variáveis sociais,

culturais e cognitivas.

O jornal,  portanto,  trata de uma variedade de outros temas, todos destinados em
primeiro lugar a manter um corpo de leitores juntos, que, no que diz respeito às
grandes notícias, são incapazes de serem críticos. Além disso, em torno das grandes
notícias em qualquer comunidade a competição não é muito séria. Os serviços de
imprensa padronizaram os principais eventos; somente de vez em quando um grande
furo jornalístico é produzido; aparentemente não há um grande público leitor para tal
reportagem  massiva  como  a  que  tornou  o  New  York  Times em  anos  recentes
indispensável  a  todos  os  homens  de  todas  as  tendências  de  opinião.  Para  se
diferenciarem e reunirem um público fiel a maioria dos jornais tiveram que ir além
do campo das notícias gerais.

Eles vão aos níveis mais fascinantes da sociedade, ao escândalo e ao crime,
ao  esporte,  cinema,  atrizes,  aconselhamento  afetivo,  notas  escolares,  páginas
femininas, páginas de consumo, receitas culinárias, xadrez, uíste, jardinagem, tiras
cômicas,  militância atordoante,  não  porque os  proprietários  de  jornais  e  editores
estejam interessados em qualquer coisa que se torne notícia, mas porque eles têm
que encontrar um caminho para manter aquele conjunto de leitores apaixonadamente
interessados,  e  que  de  acordo  com  algum  crítico  da  imprensa  supostamente
clamando pela verdade nada mais que a verdade. (LIPPMANN, 2010, p.285).

A variedade se aproxima do conceito de popularidade dado por Beltrão (1992). No

entanto, o autor atribui à popularidade a maneira como o jornalismo expandiu o espectro de

leitores com o passar do tempo, atingindo vários estratos sociais. Ele também atribui a essa

característica as transformações sociais que ocorreram com o desenvolvimento da imprensa:

A  popularidade  –  que  se  constitui  no  elemento-combustível  do  jornalismo,
impulsionando-o  na  sua  trajetória,  desde  as  épocas  dos  limites  e  restrições  dos
primitivos veículos,  até  a amplitude dos meios de comunicação e circulação dos
tempos modernos – continua a ser a mola que aciona o maquinismo jornalístico,
impelindo-o para o futuro através das vias do progresso técnico. Quer utilizando a
imprensa,  o  rádio,  o  cinema  ou  a  televisão;  quer  através  das  letras,  palavras,
imagens, desenhos ou outro qualquer processo de comunicação do pensamento que
o  engenho  humano  possa  ainda  inventar  ou  empregar  –  o  jornalismo,  para  a
consecução dos seus objetivos, terá de circular, de penetrar e repercutir em todas as
camadas sociais, de alcançar, enfim, o máximo de popularidade. (BELTRÃO, 1992,
p. 98).

Essa característica se aproxima do conceito de publicidade de Groth (2011). O autor

vincula essa propriedade à propagação, distribuição do jornal através de grandes tiragens. Isso

resulta na abertura e acessibilidade do jornal, no sentido de coisa pública, assim como no de

notoriedade, ou seja, de ser conhecida pela sociedade: o jornal sempre alcança um círculo

maior  que um indivíduo porque cada unidade geralmente é  lido por  uma família  ou fica

disponível em uma biblioteca ou café, por exemplo.

A periodicidade é a característica “menos subjetiva, a mais formal, pois diz respeito
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aos  intervalos  em  que  se  registram  as  suas  manifestações”  (BELTRÃO,1992,  p.  84).  A

periodicidade exprime a constância com que fatos correntes – “devidamente interpretados”,

ressalta – chegam à audiência. O autor completa dizendo que na ausência dessa constância,

dificilmente a informação atingiria suas finalidades sociais.

A periodicidade, segundo Groth (2011, p. 149-150), está relacionada à imaterialidade

do  jornal.  A maneira  como  as  pessoas  entram  em  contato  com  o  jornal  é  através  dos

exemplares  e  da  rede  de  relações  profissionais  que permitem sua  produção.  Porém,  cada

exemplar não pode ser considerado uma parte dessa imaterialidade, mas sim uma emanação,

uma manifestação material da ideia abstrata que é o jornal. Num ponto de vista semiótico, os

exemplares são signos que representam um conceito, o jornal.

 A existência da publicação seriada destes exemplares é o que permite a existência

material do jornal. Ou seja, sem essa volta regular e contínua o jornal perde o seu ponto de

interseção com o leitor. Isso é válido, inclusive, para os meios digitais contemporâneos, visto

que cada atualização daquela página virtual corresponde a essa periodicidade. É assim que

essa propriedade figura como uma das mais importantes para o jornalismo, conforme explica

Groth:

[...] Todo jornal (ou revista) tem que ter a “qualidade” de retornar periodicamente.
Esta  qualidade  foi  denominada  de  periodicidade.  A  periodicidade  pertence  à
“natureza” de  qualquer  jornal  (ou  revista),  ela  é  por  isso  uma  “característica
essencial” do  jornal  (ou  da  revista)  como tal.  Nisto,  o  jornal  (ou  a  revista)  se
diferencia de outros organismos que retornam na natureza, na cultura, na sociedade,
como os  planetas  no  firmamento,  as  obras  literárias  publicadas  em coleções,  os
corredores com as suas várias voltas em uma pista de atletismo ou dos carteiros com
os seus trajetos regulares. Todos são materiais e têm uma forma independente do
retorno, a sua capacidade de retornar não é parte deles próprios: Já no caso do jornal,
o retorno periódico é uma qualidade da sua essência, é uma parte da própria ideia.
Fora dela, a ideia do jornal (ou da revista) não tem uma forma para a sua realização
temporal.  Da sua  essência,  o  jornal  (ou  a  revista)  libera  periodicamente  as  suas
manifestações e materializações, os números e exemplares avulsos (GROTH, 2011,
p. 150).

Beltrão (1992) identifica a interpretação como a capacidade de o jornalista selecionar

os fatos e seus aspectos mais importantes para serem informados. É notável, no entanto, que

ele atribua, da mesma forma que Lippmann (2010), a importância dessa característica a uma

possível dificuldade do leitor em compreender os fatos, assim como ao jornalista ser dotado

de  uma  habilidade  diferente  de  outras  profissões  que  consiste  em  saber  “traduzir  o

acontecimento”. 

A interpretação jornalística difere substancialmente da história ou filosófica porque
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está jungida ao presente, ao atual, ao positivo, requerendo não somente bom senso,
honestidade e imparcialidade, da parte do agente, como uma excepcional aptidão
para apreender o centro de interesse,  o ponto nevrálgico, o núcleo do fato ou da
matéria que se há de utilizar no trabalho. [...]

Essa dificuldade dos escritores, dos poetas, dos cientistas em praticar o jornalismo
decorre,  exatamente,  da  circunstância  de  que  a  informação,  ‘como  tradução
intensiva do acontecimento para a comunicação ao outro’ não se destina puramente a
dar-lhe notícias, a sensibilizar-lhe o espírito, a instruí-lo sobre determinado ramo da
ciência ou da doutrina, mas, como nos ensina Tristão de Ataíde, ‘se desdobra em in-
formação, isto é, em formação do público. E particularmente da opinião pública. É a
grande finalidade moral e social do jornalista, que vai além da finalidade puramente
informativa.  O jornalista  medíocre informa para  informar.  O outro prossegue na
finalidade  in-formativa.  O  pequeno  jornalista  ou  noticiarista  leva  a  notícia  ao
próximo.  O  jornalista  comenta-a,  leva  a  notícia  acrescida  da  sua  apreciação.  O
grande  jornalista  informa  e  forma.  Cria  e  orienta  a  opinião  pública.  E  nisso
representa um papel na coletividade e faz do jornalismo, mais ainda do que em suas
raízes, uma arte social por excelência’. (BELTRÃO, 1992, p.82-83).

Os autores concordam com essa capacidade e função formativa, mesmo que muitas

vezes realizada inconscientemente e nem sempre de forma positiva pelo jornalismo. Admitem,

assim, que a atividade jornalística envolve uma interferência da subjetividade e, portanto, uma

influência do jornalismo na sociedade, levando-a a se transformar:

Através  da  análise que  fizemos de  cada  um dos  caracteres  do  jornalismo,  ficou
evidenciado, a cada passo mais objetivamente, a finalidade precípua dessa atividade
que, nascida com a própria organização social, desenvolvida e ampliada à proporção
que se desenvolviam e ampliavam os códigos éticos, as técnicas e as indústrias, se
tornou uma instituição indispensável para a formação e orientação dos povos – a
promoção dos meios tendentes a assegurar o bem comum. Os relatos e as idéias
expressas pelos veículos jornalísticos têm o propósito de permitir ao homem um
pronunciamento,  uma  decisão,  de  impulsioná-lo  à  ação.  A sociedade,  como  o
indivíduo, não pode escapar à evolução; o jornalismo, sem pretender traçar roteiros
rígidos e exatos, atua como propulsor da ação individual e coletiva, ao oferecer à
massa a sumária e, por vezes, superficial análise dos acontecimentos (BELTRÃO,
1992, p. 98-99).

Lippmann  (2010)  realiza  uma  crítica  contundente  ao  papel  da  imprensa  como

sustentáculo da opinião pública, principalmente na fragilidade do conceito de verdade. Apesar

dele ter sido defendido durante muito tempo como um dos valores do jornalismo, sempre

estará fragilizado pelas versões dos jornalistas e suas respectivas organizações jornalísticas:

A imprensa, em outras palavras, veio a ser considerada como um órgão direto de
democracia direta, encarregada numa escala muito mais ampla, e dia a dia, com a
função frequentemente atribuída de iniciativa, referendo e recordação. O Tribunal da
Opinião Pública, aberto dia e noite, deve baixar uma lei para tudo o tempo todo. Isso
não é realizável. E quando você considera a natureza das notícias, isso não é nem
pensável. Pois a notícia, como vimos, é precisa na proporção à exatidão com que o
evento é registrado.  A menos que o evento seja capaz  de ser  nomeado,  medido,
formatado, tornado específico, ele ou falhará em adquirir o caráter de notícia, ou é
sujeito aos acidentes e preconceitos da observação. Portanto, ao todo, a qualidade
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das notícias moderna é um index de sua organização social. Quanto melhor forem as
instituições,  quanto  mais  todos  os  interesses  envolvidos  forem  formalmente
representados, mais as questões estão desembaraçadas, mais critérios objetivos são
introduzidos, mais perfeitamente um assunto pode ser apresentado como notícia. E
no melhor dos casos a imprensa é serva e guardiã das instituições; e no pior, um
meio pelo qual alguns exploram a desorganização social para seus próprios fins. Na
medida em que as instituições deixam de funcionar, o jornalista inescrupuloso pode
‘pescar  nas  águas  revoltas’,  e  o  consciencioso  precisa  jogar  com as  incertezas.
(LIPPMANN, 2010, p. 307-308).

Complementar  ao  discurso  de  Lippmann  (2010)  é  o  comentário  realizado  por

Meditsch (2013) ao discutir  o jornalismo como forma de conhecimento e defender  que a

atividade jornalística não é imune à estrutura social que o origina:

A manipulação do sistema democrático, a disparidade crescente entre o topo e a base
das  sociedades,  a  disseminação  dos  preconceitos,  estereótipos  e  ideologias  dos
poderosos não são criações do Jornalismo, embora ele eventualmente participe de
tudo isso.  Como produto social,  o Jornalismo reproduz a sociedade em que está
inserido, suas desigualdades e suas contradições. Nenhum modo de conhecimento
disponível está completamente imune a isto (MEDITSCH, 2013, p. 11). 

Essa discussão realizada pelos autores remete ao conceito de opinião pública. Wilson

Gomes (2009, p. 92-96) apresenta três concepções normalmente aplicadas: 1) como repertório

comum de juízos, posições e teses sustentado pelo público sobre as coisas, relações, pessoas,

fatos, instituições etc.; 2) como conjunto abstrato de públicos ou, de modo geral, população

(principalmente quando o contexto é daquele sobre a opinião de uma amostra de pessoas

sobre  um  assunto);  3)  no  campo  político,  ainda,  pode  ser  o  sujeito  coletivo  capaz  de

manifestar decisões (por exemplo, as “sondagens voltadas para estabelecer a disposição de

classes de indivíduos em face de alguma matéria realmente posta em disputa ou que poderia

vir a ser posta em disputa”).

Gomes  (2009,  p.97),  ao discorrer  sobre  a  publicidade,  a  exposição  e  o acesso  à

opinião pública, afirma que existem duas maneiras de visualizar tal conceito. Em um primeiro

momento, ele estaria ligado à origem e constituição dessa opinião enquanto forma. Se refere

então à sua existência social,  no debate realizado na esfera pública ou em um círculo de

pessoas privadas.  Em uma segunda perspectiva,  reconhecida no sentido contemporâneo, a

opinião pública estaria associada à sua disponibilidade e exposição em formas cognitivas, daí

ela ser chamada não de opinião pública, mas publicada. 

Tais materiais cognitivos, segundo o autor, são oferecidos através de compilações

informativas que são transformadas,  através do processo de recepção, em  insumos  para o

pensar e discutir, em parâmetro para que as pessoas possam se orientar e em disposições nos
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variados campos (cultural, político, econômico).

É justamente aí que entra o jornalismo. Para Gomes (2009, p. 97-98), esse sistema de

opinião  publicada  depende  de  dois  agentes  da  indústria  informativa:  os  jornalistas

(especialmente dentre eles, aqueles que opinam de forma profissional) e outro conjunto de

agentes  que o jornalismo considera como sujeitos de opinião.  Neste  grupo estão inclusos

aqueles  indivíduos  e  instituições  aos  quais,  de  alguma  maneira,  se  atribui  socialmente  o

domínio  acerca  de  um  conhecimento  específico  ou,  simplesmente,  cujo  reconhecimento

advém de sua exposição frequente no ambiente mediático.

Ainda acerca do conceito de opinião pública, o autor esclarece a ideia de que haveria

uma  participação  direta  da  população  nos  debates  públicos.  Para  ele,  trata-se  de  duas

instâncias distintas: em uma, a opinião pública é a população. Dela não se espera nem sua

compreensão nem sua participação do debate público, necessitando ser esclarecida, conduzida

e influenciada pela opinião publicada. A outra instância se refere a uma elite social dotada de

capital intelectual e econômico que garante seu poder de decisão e influência. Essa elite deve

ser convencida através de argumentos. Ela até possui poder de réplica, cabendo assim sua

participação no debate público.

Jornalismo, mundo político e público se integram em nossos dias numa espécie de
sistema de produção, circulação e consumo de opinião política no interior do qual
ganham sentido e possibilidade a política de opinião e todo processo de conversão
da opinião particular em opinião do público. A matéria que constitui tal sistema, a
opinião  política,  depende  do  concurso  de  agentes  situados  em  três  campos
diferentes, cada um deles organizando segundo lógicas distintas, que se equilibram
ao mesmo tempo pela simbiose de interesses e pelo contraste de forças. Os agentes
pertencem aos três campos de força que são a indústria da informação, o campo
profissional da política e a esfera da recepção ou consumo da informação. (GOMES,
2009, 105).

É bastante pertinente a atenção dedicada por esses autores em definir o jornalismo

como uma atividade que, embora autônoma, está interligada aos variados núcleos existentes

na  sociedade.  Érik  Neveu  (2006,  p.  63)  acredita  que  a  noção  de  campo,  desenvolvida

inicialmente por Bourdieu (1997), ajuda a pensar o jornalismo de maneira dupla: objetiva e

subjetivamente.  É  possível  pensar  em  como  sua  estruturação  ocorre  na  relação  entre

jornalistas e  organizações.  Também, no modo como os  profissionais  se  aproximam ou se

afastam através de estratégias e empatias. Para ele, o conceito também auxilia a pensar a

autonomia do campo jornalístico.

Bourdieu  (1997)  explica  que  a  autonomia  relativa  existe  através  da  relação  de

interdependência entre  o jornalismo e os outros  campos sociais.  Por exemplo,  as receitas
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provenientes da publicidade (assim como a concentração de anunciantes) e da ajuda do Estado

(seja em publicidade ou subvenção) influenciam no grau de autonomia do órgão de difusão. Já

quanto  ao  grau de  autonomia  de um jornalista  particular,  ele  enumera  vários  aspectos:  o

número reduzido de empregadores potenciais aumenta a insegurança do emprego; a posição

do seu jornal entre os outros jornais; sua posição no próprio órgão (efetivo, free-lancer etc.);

capacidade de produção autônoma da informação. 

Mas não são apenas forças econômicas que interferem no fazer jornalístico, de acordo

com  o  autor.  As  instâncias  governamentais,  por  exemplo,  exercem  pressão  através  do

monopólio da informação legítima (principalmente quando se trata das fontes oficiais), assim

como outros campos:

[...] em primeiro lugar, esse monopólio proporciona às autoridades governamentais e
à administração, [...], mas também às autoridades jurídicas, científicas etc., armas na
luta que as opõe aos jornalistas e na qual tentam manipular as informações ou os
agentes encarregados de transmiti-las, ao passo que a imprensa tenta, por seu lado,
manipular os detentores da informação para tentar obtê-la e assegurar para si sua
exclusividade. Sem esquecer o poder simbólico excepcional conferido às grandes
autoridades do Estado pela capacidade de definir, por suas ações, suas decisões e
suas intervenções no campo jornalístico (entrevistas,  entrevistas  coletivas etc.),  a
ordem  do  dia e  a  hierarquia  dos  acontecimentos  que  se  impõem  aos  jornais
(BOURDIEU, 1997, p. 103-104).

Neveu (2006, p. 97-98) realiza uma revisão crítica do conceito de definidor primário,

dissertado por Hall et al (1978). Esse conceito prevê que as autoridades e as fontes de caráter

oficial  que  representam  as  instituições  sociais  e  organizações  econômicas  teriam  acesso

facilitado  aos  jornais  pelo  status  institucional,  que  garantiria  credibilidade  à  informação

através da ordem do discurso. Assim os jornalistas são impulsionados pelas rotinas produtivas

a procurarem por essas fontes em um primeiro momento, o que dá a elas oportunidade de

enquadrar desde o início da apuração.

[...] Ser definidor primário constitui mais o resultado instável de um processo que
um estatuto garantido. A análise de Hall supõe que o definidor primário fale com
uma só voz e possa prevenir em sua instituição todo vazamento ou toda proposta
dissonante. Ela parece excluir a possibilidade, para os jornalistas, de se comportarem
eles mesmos como definidores primários, transformando fatos sociais em problemas
ou acontecimentos. Ela supõe, a partir de um caso, a impotência dos definidores
secundários de se fazerem ouvir e a impossibilidade de a posição 'primária' mudar de
titular. Ela cria, enfim, o impasse sobre a possibilidade de que uma iniciativa de um
definidor  primário  encalhe  pelo  simples  motivo  de  haver  uma  sobrecarga  de
informação na ocasião em que ele age. Ora, sobre cada um desses pontos, os estudos
empíricos oferecem obstáculos (NEVEU, 2006, p. 98, 102).

Ou seja,  apesar  de  as  fontes  reconhecidas  como  oficiais  terem de  fato  um local
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privilegiado  na  hierarquia  de  acesso  das  fontes,  em  algumas  situações  elas  não  têm  a

capacidade de definidor primário, que pode ser apropriada por fontes menos privilegiadas na

hierarquia de acesso, assim como também os próprios jornalistas.

Entre outras características, as fontes podem possuir interesse no controle da imagem

pública. Além disso, enquanto os jornalistas buscam pelas fontes de caráter oficial legítimo, a

fonte busca por legitimidade ao ter o discurso exposto nos media. Spin doctors (porta-vozes)

podem ser utilizados como ferramentas para moldar o discurso jornalístico e algumas fontes

podem realizar vazamentos de informação por interesses particulares. As apurações são mais

baseadas em conversas e documentos do que no testemunho dos fatos (sendo que em grande

parte essas entrevistas são feitas de maneira mediada e não face-a-face) (SCHUDSON, 2011,

p. 127-146).

Outro autor que se dedica a dissertar sobre as fontes jornalísticas é Hebert Gans (2004,

p. 8-15). Ele apresenta mais de um tipo de classificação teórica sobre elas. A primeira consiste

em fontes conhecidas e desconhecidas. No primeiro grupo estão os presidentes, candidatos

políticos, autoridades federais e estaduais, além de acusados e condenados por violarem as

leis  e  os  costumes  morais.  Já  no  segundo  grupo  estão  manifestantes,  vítimas,  grevistas,

participantes de atividades incomuns, eleitores, acusados e condenados por violarem as leis e

costumes, entre outros.

A segunda proposta de classificação do autor (GANS, 2004, p. 116-145) está ligada a

disponibilidade e adequação das fontes às necessidades dos jornalistas. A disponibilidade está

relacionada à relação que os jornalistas mantêm com as fontes. Elas podem ser classificadas

quanto  ao  seu  comportamento  (impaciente,  agradável,  recalcitrante);  sua  habilidade  de

fornecer informações adequadas ao fato apurado; proximidade geográfica e social; logística. 

Já a adequação está ligada às considerações realizadas pelo jornalista sobre a fonte.

Entre  outras,  há  o  fato  da  fonte  já  ter  colaborado  no passado  de  maneira  adequada;  sua

produtividade; credibilidade; confiabilidade; autoridade; capacidade de ser articulado, conciso

ou dramático ao dar entrevista.

Após realizar uma revisão sobre as tipologias de fontes propostas por vários autores

sobre  o  campo  jornalístico,  Josenildo  Guerra  (2005)  sugere  uma  classificação.  Dado  a

importância  da  relação entre  as  fontes  e  os  acontecimentos  na  proposição  do autor  e  da

pertinência dessa ligação na discussão dos enquadramentos, optou-se pela apropriação das

classificações do autor como ferramentas analíticas:

A contribuição que a tipologia proposta pretende oferecer é no sentido de identificar
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a fonte em função das circunstâncias em que aparecem nos acontecimentos e que,
em decorrência disso, são trazidas para a notícia pelo repórter. Ou seja, precisam ter
suas declarações consideradas de acordo com a posição na qual se encontram, no
momento do recorte factual feito pelo jornalista (GUERRA, 2005, p. 10).

Assim, Guerra (2005, p. 10-11) propõe que as fontes sejam tipificadas em: envolvidas,

autorizadas, testemunhais, qualificadas. As fontes envolvidas correspondem às pessoas que

participam  diretamente  no  acontecimento,  mas  sua  função  não  está  ligada  a  representar

instituições. 

Essas fontes envolvidas ainda podem ser divididas em dois grupos: realizadoras da

ação originária do fato; se encontram relacionadas de maneira passiva com o fato, sofrem

consequências  com  relação  ao  acontecimento  principal,  objeto  da  matéria  jornalística.  A

segunda  classificação  é  a  de  fontes  autorizadas.  Elas  correspondem  às  pessoas  que

representam uma instituição ou organização. 

Do mesmo modo que as fontes envolvidas, as fontes autorizadas também se dividem

em dois grupos. Elas são reativas quando são convocadas por outras fontes ou pelo próprio

jornalista na matéria jornalística pela crença de que possuem responsabilidade ou o poder de

intervir no desenrolar daquele acontecimento. E ativas, quando divulgadoras ou promotoras

de ações que resultam no fato objeto da cobertura.

As fontes testemunhais não possuem nenhuma relação com o acontecimento e tem

como única justificativa para sua presença na matéria o fato de tê-lo presenciado. Já as fontes

qualificadas  apresentam  conhecimento  específico  sobre  o  acontecimento  e  ajudam  a

compreendê-lo  de  maneira  contextualizada.  Diferente  das  fontes  testemunhais,  elas  não

precisam presenciar o fato.

1.1.2 A construção do real através do enquadramento jornalístico

A mídia,  de  maneira  geral,  e  o  jornal,  especificamente,  são  enxergados  como um

produto resultante de um longo processo. Apesar de ser tomado como última instância na

cadeia de elaboração simbólica da informação, o sentido levado pelo jornal aos leitores é

posto em circulação cultural por eles mesmos, dando um novo início ao ciclo de produção da

informação, explica Mouillaud (1997, p. 51).

O autor defende que o “fato” é um conceito forjado pelo sistema de informação. Com

base em Gaye Tuchman (1978),  ele relata existir  uma definição hegemônica por parte da

ideologia  profissional  que  aponta  quais  tipos  de  ocorrências,  acontecimentos,  são
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reconhecidos pelo campo da informação, enquanto outros são excluídos desse ponto de vista

ou enquadramento. Assim, “[...] Os acontecimentos da mídia se encaixam em formas que já

são construções do espaço e do tempo. O espaço e o tempo social trazem marcas que definem

áreas  e  momentos  que  prescrevem  sua  natureza  e  sua  forma  aos  acontecimentos”

( MOUILLAUD, 1997, p. 64).

Esse aspecto é abordado de maneira bastante pertinente por Traquina (2013, p.88-90)

em sua enumeração dos valores-notícia de construção, inspirado nas elaborações de autores

como Galtung & Ruge (1999). Esses valores de construção consistem em elementos que são

trabalhados pelo repórter e o processo de edição jornalística para tornar uma matéria mais

atrativa e compreensível ao leitor.

São eles: a simplificação, que consiste na remoção de aspectos complexos e ambíguos

no acontecimento, mas favorece o uso de clichês e estereótipos para tornar a matéria mais

fácil  de  ser  lida;  a  amplificação,  “quanto  mais  amplificado  é  o  acontecimento,  mais

possibilidades tem a notícia de ser notada, quer seja pela amplificação do ato, do interveniente

ou das supostas consequências”; a relevância,  tornar  o acontecimento significativo para o

leitor; a personalização, o ato de valorizar pessoas envolvidas no acontecimento e facilitar

julgamentos como positivo ou negativo; a dramatização, reforço dos aspectos emocionais e

conflituais  de  modo  a  agregar  carga  dramática  à  narrativa  jornalística;  e  talvez  o  mais

relevante deles quando se pensa enquadramento, a consonância:

[...] quanto mais a notícia insere o acontecimento numa “narrativa” já estabelecida,
mais possibilidades a notícia tem de ser notada. Isso quer dizer que a notícia deve
ser  interpretada  num  contexto  conhecido,  pois  corresponde  às  expectativas  do
receptor.  Implica  a  inserção  da  novidade  num  contexto  já  conhecido,  com  a
mobilização  de  'estórias'  que  os  leitores  já  conhecem.  Assim,  as  “novas”  são
“velhas”; o “novo” acontecimento é inserido numa “velha” 'estória'. Por exemplo,
“Penafielgate” mobiliza a narrativa do “escândalo” (TRAQUINA, 2013, p. 90).

 

Tuchman (1978) parte do pensamento de Erving Goffman para defender a ideia de que

as  notícias  são construídas  socialmente através  dos  frames (quadros/  janelas),  que seriam

padrões cognitivos formados inconscientemente pelas pessoas ao longo do seu contato com a

realidade e que elas recorreriam a eles sempre que necessário quando diante dos fatos. 

Esses quadros seriam, naturalmente, transmitidos dos jornalistas e das organizações

jornalísticas,  através  das  notícias  e  outros  formatos  jornalísticos  como o  editorial,  para  o

público leitor. Os textos apresentariam assim enquadramentos, como no exemplo a seguir:

Estudos [...]  têm também indicado que as explicações dos eventos  presentes nas
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notícias  podem  servir  como  contexto  para  que  os  consumidores  destas  notícias
debatam o significado dos eventos,  mesmo se os participantes do evento tenham
compreensões  dissidentes  sobre  uma  mesma  ocorrência.  Hoje,  discussões  do
movimento anti-bélico ainda refletem a linguagem da mídia. Por exemplo, jovens
rapazes que recusaram servir no Vietnã são comumente referidos como “desertores”
(termo utilizado  pela  mídia),  mais  do que  “resistência”,  como eles  preferem ser
chamados.  As  palavras  “desertores”  e  “resistência”  implicam  em  diferentes
orientações  políticas  desses  homens  e  a  relação  deles  com  o  país  e  a  guerra
(TUCHMAN, 1978, p. 2).

Esse exemplo da autora é bastante rico porque esclarece de maneira simples como a

mídia apresenta um enquadramento sobre os jovens que se negaram a ir para servir no Vietnã

como  “desertores”  ao  invés  de  “resistência”,  como  eles  chamavam  a  si  mesmo.  O

enquadramento vai implicar em significados totalmente diferentes com relação às posturas

políticas que os jovens apresentaram à época com relação ao seu país e à guerra, a depender

da perspectiva que se olhe. 

O conceito de frame usado por Tuchman (1978) remete ao de estereótipo discutido

por  Walter  Lippmann  (2010).  O  autor  sugere  que  as  imagens  nas  mentes  das  pessoas

consistem em estereótipos  utilizados  como uma forma econômica  de  apreender  o  mundo

exterior. Ele acredita que, na maioria das vezes, o que as pessoas sabem sobre o mundo não é

exatamente o que as coisas são, mas, justamente, seus estereótipos – que são absorvidos a

partir das conversas com aqueles que vivenciam tal situação, um livro que se lê, uma música

que se ouve, uma arte que se aprecia e, obviamente, através da mídia, principalmente através

do jornalismo.

Na maior parte dos casos nós não vemos em primeiro lugar, para então definir, nós
definimos  primeiro  e  então  vemos.  Na  confusão  brilhante,  ruidosa  do  mundo
exterior, pegamos o que nossa cultura já definiu para nós, e tendemos a perceber
aquilo  que  captamos  na  forma  estereotipada  para  nós  por  nossa  cultura.
(LIPPMANN, 2010, p. 85).

O acesso à imprensa serve como uma ponte que permite às pessoas saberem o que se

passa em vários lugares do mundo (e próximo de onde se vive, também), como são esses

locais, quem são essas pessoas, que culturas elas vivenciam etc. O problema, a princípio, é

que o discurso apreendido pelo consumidor da notícia é tomado como verdade. Grande parte

dessa crença se dá pelo discurso social de autolegitimação do jornalismo, calcado no dito

interesse  público,  como  explica  Gomes  (2009).  Esse  discurso  sofreu  alterações  em  seu

significado, de algo em defesa do bem estar social, quando público era tomado enquanto a

instância da esfera civil, para algo que atendesse ao público consumidor, quando público se

tornou, então, em audiência.
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No entanto, o que a população apreende, na verdade, é um discurso produzido por

um cidadão, com a diferença de que, para realizar seu trabalho de noticiar os fatos, conta com

todo  um  conjunto  de  técnicas  e  ferramentas  de  apuração  e  checagem  para  verificar  a

procedência desses fatos/acontecimentos – o que não implica, necessariamente, na ausência

de falhas ocasionais. (GANS, 2004; NEVEU, 2006; SCHUDSON, 2011; TRAQUINA, 2013;

TUCHMAN, 1978).

A questão é que tais fatos apreendidos pelos jornalistas são tão influenciados por sua

subjetividade, estereótipos e a maneira como eles os enquadram (conscientemente ou não)

quanto pelas interferências que a confecção do texto jornalístico sofre  em decorrência  do

processo produtivo desde a pauta, passando por sua redação e edição (SILVA, 2014b). Ou

seja,  o  que  o leitor  do jornal  (em suas  variadas  interfaces  mediáticas)  acessa não é  uma

representação fiel  do  fato,  mas  sim uma construção discursiva  que,  apesar  de  passar  por

rigorosos  processos  de  apuração,  sofre,  inevitavelmente,  a  influência  de  estereótipos  (do

pauteiro, do repórter, das fontes, do editor), apresentando um enquadramento final originado

deles. Infere-se, portanto, que o leitor não consome o conhecimento do fato em si, mas um

conjunto  de  estereótipos  que  vão  contribuir  na  formação  de  suas  próprias  imagens  no

pensamento.

É possível concluir, desse modo, que o jornalismo pode funcionar como uma forma

de conhecimento, porém submetido às influências dos seus produtores e reprodutores. Estes,

por conseguinte, estão sob domínio dos frames ou estereótipos existentes e oriundos de uma

determinada cultura e época em que esse tipo de conhecimento jornalístico é produzido. 

O  jornalismo  faz  parte  do  grande  círculo  da  opinião  pública,  que  envolve  três

instâncias distintas que participam de um constante jogo de poder: a da produção e circulação

informativa, a política e o público (GANS, 2004; RODRIGO ALSINA, 2009; SCHUDSON,

2011).  Neste  sistema  o  jornalista  funciona  como  mediador  entre  a  esfera  política  e  a

população, tanto ao informar sobre o que acontece no mundo, quanto ao orientar e influenciar

esse público através da opinião publicada.

1.1.3 Critérios de noticiabilidade e valores-notícia: uma apropriação operacional para

análise de textos jornalísticos

Sabe-se que os critérios de noticiabilidade contemplam as rotinas organizacionais das

empresas  jornalísticas,  o  habitus  destes  profissionais  (BOURDIEU,  1997),  além  do

compartilhamento sócio-cultural de valores e expectativas (GANS, 2004; SCHUDSON, 2011)
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quanto aos acontecimentos  que merecem ser cobertos pelos  media noticiosos  e  o próprio

discurso  jornalístico.  Tal  constatação  resulta  na  conclusão  de  que  tanto  os  critérios  de

noticiabilidade de maneira geral quanto os valores-notícia estão intrinsecamente incorporados

no processo de enquadramento (SEIXAS e FRANCISCO, 2014).

Hebert  Gans  (2004)  realiza  um rico  trabalho  sobre  como  funciona  o  processo  de

seleção das notícias. Ele combina a análise de conteúdo com a entrevista participativa nas

redações de dois dos principais programas jornalísticos de TV nos EUA e duas das principais

revistas  semanais  do  país.  Com esse  método,  ele  desenvolve  um conjunto  de  categorias

alinhadas ao contexto de seu país. No entanto, tais categorias – ou ao menos a lógica que as

regem – podem ser abstraídas para se pensar o fenômeno jornalístico e aplicá-las em outras

realidades,  já  que  elas  guardam  um  potencial  de  universalidade  dentro  das  proposições

teóricas sobre o jornalismo.

Duas das principais contribuições do autor para se pensar os critérios são: a maneira

com  que  problematiza  e  leva  em  conta  o  modo  como  os  valores  sociais  da  sociedade

americana aparecem nos media noticiosos (assim como ele explica o processo com que os

jornalistas também apresentam seus próprios valores e ideologias); a importância da fonte,

que o autor, aliás deposita muito peso, tornando-as um aspecto chave no processo de produção

do jornalismo. Para Gans (2004, p. 39-40), os “valores nas notícias raramente são explícitos e

devem ser achados nas entrelinhas – que atores e atividades são reportadas ou ignoradas, e

como elas são descritas”. 

O autor desenvolve muitas categorias. Pelo ponto de vista analítico isso pode ser muito

útil  num trabalho  classificatório  e  na  identificação  de  como algo  foi  parar  num produto

jornalístico, porém é perceptível o quanto algumas categorias poderiam ser sintetizadas em

apenas uma (coisa comum entre os estes trabalhos de classificação).  Porém, é importante

ressaltar: as categorias surgem nas suas variadas dimensões e, aliás, como considerações –

conceito chave elaborado pelo autor, que coloca o processo de seleção num meio caminho

entre  uma  decisão  consciente  e  algo  inconsciente,  incorporado,  de  forma  que  não  seja

demandado tanto tempo para a tomada de uma decisão na seleção de uma notícia.

As considerações de Gans seguem um roteiro não necessariamente hierárquico nem

sucessivo nem exclusivo entre si. Essas considerações surgem das dimensões organizacionais,

das  fontes,  dos  jornalistas,  das  propriedades  substantivas  do  fato  coberto,  dos  valores  e

ideologias  (incluída  aqui  a  da  profissão),  assim  como  das  audiências  e  dos  fundos  de

investimento e fontes de renda. Todos essas dimensões colaboram numa dinâmica de seleção,

inclusão, exclusão e estão submetidas a um regime de pressões (e até de censuras).
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Há uma produção bibliográfica extensa sobre o assunto. A partir da leitura de Galtung

& Ruge (1999), Wolf (2012), Rodrigo Alsina (2014), Franciscato (2014), Traquina (2013) e

Silva (2014), fez-se a seguinte constatação: os autores concordam quanto a interdependência e

complementaridade entre os valores, sendo Galtung & Ruge pioneiros nesta constatação; o

fato  de  que  eles  não  são  engessados,  mas  flexíveis;  constam  como  considerações  que

permitam uma incorporação rápida pelos jornalistas, assim como a eficiência de sua aplicação

na seleção dos eventos; perpassam todo a cadeia produtiva do jornalismo.

Conforme ressalta Franciscato (2014), grande parte dos problemas dos estudos sobre

critérios de noticiabilidade na academia está na falta  de um olhar diferenciado quanto ao

contexto  para  se  pensá-los.  A instância  de  produção  jornalística  é  diferente  daquela  da

produção acadêmica que propõe estudar a atividade jornalística e o texto noticioso. Muitas

vezes os pesquisadores tentam apenas transpor essas considerações a um nível conceitual e

complexo que não é o mesmo exigido pela produção jornalística. Daí a necessidade de se

diferenciar essas instâncias e a maneira com que os critérios e os valores-notícia vêm sendo

estudados.

Uma segunda constatação é que muitos dos valores-notícia e critérios relatados pelos

autores confluem num mesmo conceito teórico e analítico. Porém, percebe-se que, enquanto

algumas destas classificações têm aplicação metodológica na análise dos textos noticiosos,

outros apresentam apenas uma pertinência teórica ou só podem ser estudados a partir de uma

abordagem etnometodológica. 

Em princípio, todos apresentam pertinência teórica visto que conceituam e dissertam

sobre a natureza dos acontecimentos noticiosos e os critérios de seleção utilizados para que

eles  sejam  transformados  em  notícia.  Porém,  eles  se  limitam  na  capacidade  de  serem

operacionalizados no estudo acerca dos critérios, seja numa instância de análise dos textos ou

na investigação de campo na redação, porque necessitam de dados não possíveis de serem

obtidos apenas a partir da análise textual.

A seguir, faz-se uma relação das classificações dadas pelos autores que podem ser

operacionalizadas para análise dos textos noticiosos:

QUADRO 1 – Classificações de valores-notícias úteis para análise textual

Autores Classificações propostas

Galtung & Ruge (1999)15 -Significância
-Consonância

15 Ano original de publicação: 1965.
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-Imprevisibilidade
-Continuidade
-Referência a nações de elite
-Referência a pessoas de elite
-Referência a pessoas
-Referência a algo negativo

Wolf (2012)16 Critérios substantivos:
-Grau  e  nível  hierárquico  dos  envolvidos  no
acontecimento
-Impacto sobre a nação e o interesse nacional
-Quantidade  de  pessoas  que  o  acontecimento
envolve
-Relevância  e  significatividade  do  acontecimento
em relação aos desenvolvimentos futuros de uma
determinada situação
Critérios relativos ao produto:
-Ideologia da informação/notícia (desvio, ruptura)
-Novidade
-Qualidade  da  história  (ação,  ritmo,  caráter
exaustivo, clareza da linguagem, padrões técnicos
mínimos)
Relativos ao público:
-Notícias que permitem identificação por parte do
público
-Notícia de serviço
-Notícias leves

Rodrigo Alsina (2009) As regras de seleção dos acontecimentos:
-Referência ao pessoal, ao privado e ao íntimo
-Sintomas do sucesso pessoal,  da consecução do
prestígio
-Novidade,  a  “modernidade”  dos  fenômenos,  as
últimas tendências
-Os  sintomas  do  exercício  do  poder  e  sua
representação
-A distinção  entre  normalidade  e  anormalidade,
acordo e discrepância, no tocante à orientação da
conduta individual e sua valorização
-A violência, a agressividade e a dor
-A consideração das formas de competência, sob o
aspecto  de  luta,  com  conotações  afetivas  de
competência, de status e de enfrentamento pessoal
-As crises e os sintomas dessas crises
-A observação do que é extraordinário, do singular
e do exótico
Fatores
-Limiar
-Imprevisibilidade

16  Ano original de publicação: 1985.
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-Continuidade
-Valores socioculturais

Franciscato (2014) -Atualidade e distanciamento do tempo presente
-Continuidade e ruptura
-Normalidade e anormalidade
-Importância e interesse
-Proximidade e distância

Traquina (2013) Substantivos:
-morte
-notoriedade
-proximidade
-novidade
-tempo
-notabilidade
-inesperado
-infração
-escândalo
Construção
-amplificação
-relevância
-personalização
-dramatização
-consonância

Silva (2014)17 -impacto
-proeminência
-conflito
-tragédia/drama
-proximidade
-raridade
-surpresa
-governo
-polêmica
-justiça
-entretenimento/curiosidade
-conhecimento/cultura

A partir  da  revisão  dos  valores-notícia  e  as  classificações  propostas  pelos  autores,

observou-se que todos os valores/fatores/critérios referidos apresentam pertinência teórica e

metodológica porque já foram conceituados e analisados pelos próprios autores ou por outros

acadêmicos em continuidade aos trabalhos. Com exceção do trabalho de Franciscato, que ele

avisa  ainda  não  ter  sido  analisado  e  tem  maior  finalidade  enquanto  proposta  teórico-

metodológica.

Observou-se também que os  valores-notícia  extrínsecos  ao  acontecimento  (aqueles

17 Ano original de publicação: 2005.
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referentes  ao  contexto  organizacional  e  da  construção  do  texto)  podem ser  aproveitados

enquanto fundamentação teórica acerca do funcionamento do campo jornalístico.  Ou seja,

apesar deles não serem acessíveis por uma análise restrita ao produto jornalístico, podem ser

creditados como pressupostos acerca do funcionamento do campo.

O não aproveitamento de valores-notícia  extrínsecos  ao fato – ou seja,  aqueles  da

ordem do contexto  organizacional  e  da  construção do texto  – que exigem a imersão  nas

rotinas  produtivas  para  serem  analisados,  não  impede  que  eles  possam  ser  aproveitados

enquanto pressupostos teóricos acerca do funcionamento do campo jornalístico. 

A preocupação  desta  seção,  além  de  introduzir  o  leitor  acerca  dos  critérios  de

noticiabilidade  e  valores-notícia,  é  principalmente  explicar  a  apropriação  realizada  neste

estudo para analisar os valores mapeados no corpus de pesquisa. Assim, foram realizadas três

exploratórias para se pensar qual seria a classificação mais apropriada para este trabalho: uma

com base na proposta de Traquina (2013), uma segunda a partir da sistematização realizada

pelo próprio autor do trabalho, a terceira e definitiva baseada na proposta de Silva (2014a).

A proposta que se faz aqui é pensar uma tabela operacional que contemple não só o
consenso entre os atributos listados pelos diversos autores como também a inclusão
de  outros  que  por  precisão  e  originalidade  possam  contribuir  para  análises  de
acontecimentos  noticiáveis/noticiados.  Um primeiro  procedimento  necessário,  de
acordo  com  o  conceito  de  valores-notícia  adotado  aqui  nesse  texto,  é  separar
atributos  que funcionam mais  como  macro-valores-notícia ou pré-requisitos  para
qualquer seleção jornalística,  já  que sem tais valores  antecedentes  os  demais,  os
micro-valores-notícia, nem se efetuam como questão. Esse é o caso de atualidade
(novidade),  importância,  interesse,  negativismo,  imprevisibilidade,  coletividade  e
repercussão (SILVA, 2014a, p. 63).

Essa decisão foi motivada pelas seguintes constatações: a proposta da autora resulta de

uma  síntese  realizada  a  partir  de  uma  revisão  bibliográfica  abrangente  sobre  o  assunto;

conforme ela  relata,  a  sua  classificação  já  fora  analisada  em outros  trabalhos;  como sua

classificação  se  baseia  nas  características  intrínsecas  do  acontecimento,  perceptíveis  e

analisáveis a partir  da leitura das matérias,  ela se mostra  mais apropriada por não inserir

elementos  que não podem ser  verificados por  uma análise  de  produto,  como as  decisões

tomadas em rotinas produtivas,  restrições relacionadas às organizações ou ao processo de

edição do texto jornalístico. 

Ressalva-se, no entanto, que é utilizada neste trabalho apenas a classificação do que

Silva (2014a) chama de micro-valores-notícia (apresentados no quadro abaixo). Acredita-se

que os macro-valores-notícias nomeados pela autora na verdade se referem às propriedades do

jornalismo já relatadas na primeira seção desse trabalho com base nas proposições de Groth
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(2011) e Beltrão (1992). Mais uma observação pertinente é a exclusão do valor Proximidade

(geográfica e cultural): considerou-se que esse valor representa mais uma abstração universal

sobre  os  valores-notícia  que  uma  característica  intrínseca  dos  acontecimentos.  Ou  seja,

pressupõe-se, com base nos autores aqui discutidos, que esse valor está presente em todas os

acontecimentos que se tornam notícia.

QUADRO 2 – Proposta de tabela de valores-notícia para operacionalizar análises de

acontecimentos noticiados ou noticiáveis (SILVA, 2014a, p. 65-66)

IMPACTO Número de pessoas envolvidas (no fato)
Número de pessoas afetadas (pelo fato)
Grandes quantias (dinheiro)

PROEMINÊNCIA Notoriedade
Celebridade
Posição hierárquica
Elite (indivíduo, instituição, país)
Sucesso/ Heroi

CONFLITO Guerra
Rivalidade
Disputa
Briga
Greve
Reivindicação

TRAGÉDIA/ DRAMA Catástrofe
Acidente
Risco de morto e Morte
Violência/ Crime
Suspense
Emoção
Interesse humano

PROXIMIDADE Geográfica
Cultural

RARIDADE Incomum
Original
Inusitado

SURPRESA Inesperado

GOVERNO Interesse nacional
Decisões e medidas
Inaugurações
Eleições
Viagens
Pronunciamentos
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POLÊMICA Controvérsia
Escândalo

JUSTIÇA Julgamentos
Denúncias
Investigações
Apreensões
Decisões judiciais
Crimes

ENTRETENIMENTO/ CURIOSIDADE Aventura
Divertimento
Esporte
Comemoração

CONHECIMENTO/ CULTURA Descobertas
Invenções
Pesquisas
Progresso
Atividades e valores culturais
Religião

1.2 Entre agendamento e enquadramento: apontamentos teóricos sobre os media effects

A presente seção se dedica a discutir duas das principais correntes dos estudos teóricos

sobre o jornalismo: agendamento (agenda-setting) e enquadramento (framing). A necessidade

parte da apropriação conceitual do framing e suas características como principal objeto deste

trabalho. A literatura sobre agendamento também introduz termos relacionados a análise da

cobertura  noticiosa  além  de  auxiliar  na  fundamentação  teórica  da  dissertação.  Assim,  é

realizada uma revisão bibliográfica sobre os dois assuntos, além de um tensionamento entre as

duas propostas teóricas sobre o jornalismo, identificando interseções e distanciamentos.

Um longo caminho foi construído desde o início dos estudos em comunicação (em

grande parte, sobre os efeitos que a mídia poderia exercer sobre os indivíduos), por volta da

década de 1920 e 1930, e muito se evoluiu até as últimas décadas: de um poder prevalente dos

meios de comunicação sobre a audiência, passando por efeitos limitados, até chegar aos mais

recentes, que defendem efeitos poderosos, mas negociados com a audiência (sob variáveis

psico-cognitivas  e  culturais)  e  a  longo  prazo  (SCHEUFELE 1999;  SCHEUFELE  &

TEWKSBURY 2007).

Entre  eles,  duas  vertentes  de  estudos  em  comunicação  (principalmente  sobre

jornalismo) se destacam: o agendamento (o agenda-setting) e o enquadramento (ou framing).

Amplamente debatidos pelos pesquisadores em comunicação, algumas vezes são vistos como
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complementares, outras compartilhando um mesmo objeto de estudo, porém sob perspectivas

diferentes, e outras ainda como vertentes que competem entre si e são totalmente opostas

(GUTMANN 2006; ROSSETTO & SILVA 2012).

Maia  e  Agnez  (2010)  apontam  a  popularidade  destes  estudos  nas  Escolas  de

Comunicação  no  Brasil,  mas  também  que  muitos  deles  não  chegam  a  explorar  todo  o

potencial  que  esses  programas  de  pesquisa  proporcionam  teórica  e  metodologicamente.

Assim, propõe-se apresentar  algumas das discussões mais recentes envolvendo essas duas

propostas  teóricas,  enfocando,  principalmente,  o  debate  em  torno  das  semelhanças  e

diferenças conceituais entre o agenda-setting de atributo e enquadramento.

Sublinha-se que o objetivo desta seção não é fazer uma revisão de literatura completa

– outros autores já o fizeram, como alguns dos que servem de referência aqui – nem exaurir a

discussão  em  torno  da  comparação  entre  teorias.  Salienta-se,  também,  a  existência  de

trabalhos  anteriores,  no  contexto  brasileiro,  a  realizarem  tal  discussão,  como  aqueles

elaborados por Gutmann (2006) e Rossetto & Silva (2012). 

1.2.1 Agenda-setting

A teoria do agenda-setting surge no contexto dos estudos conhecidos como  media

effects na década de 1970, junto a outras propostas como a espiral do silêncio e a hipótese do

cultivo. O que as aproxima é o fato de elas sucederem uma fase de estudos que propunham

que  os  meios  de  comunicação  possuíam  efeitos  limitados  sobre  a  audiência.  As  novas

propostas retomariam a ideia de que, na verdade, os media possuem efeitos poderosos sobre a

audiência. Porém, esses acontecem a longo prazo e são negociados e influenciados por vários

outros  fatores  sociais,  culturais,  psicológico  e  cognitivos  das  pessoas  (COLLING  2001;

GUTMANN 2006).

Neste  contexto,  a  proposta  do  agenda-setting,  que  teve  como  ponto  de  partida  a

pesquisa de McCombs e Shaw (1972), é de que os meios de comunicação são capazes de

transferir  tópicos pautados em sua agenda midiática para a agenda da audiência. Aqui, os

autores evocam a mediação realizada pelo jornalismo entre a realidade, os acontecimentos do

mundo e a mente das pessoas, que conhecem essas realidades distanciadas a partir da mídia,

conforme propunha Lippmann (2010).

Um dos estudos inaugurais de McCombs e Shaw (1972) foi realizado na localidade de

Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Na ocasião, os autores compararam a

agenda  de  tópicos  considerados  mais  importantes  por  um  pequeno  grupo  de  eleitores
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indecisos com aqueles exibidos no noticiário midiático que eles costumavam consumir para se

informar sobre a campanha. Desta pesquisa eles concluíram os assuntos mais salientados nos

media também o eram na agenda do público estudado. Em síntese, a hipótese do agendamento

propõe que

[...]  em  consequência  da  ação  dos  jornais,  da  televisão  e  dos  outros  meios  de
informação,  o  público  é  ciente  ou  ignora,  dá  atenção  ou  descuida,  enfatiza  ou
negligencia  elementos  específicos  dos  cenários  públicos.  As  pessoas  tendem  a
incluir ou excluir dos próprios conhecimentos o que a mídia inclui ou exclui  do
próprio conteúdo.  Além disso,  o  público tende  a conferir  ao que ele  inclui  uma
importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos meios de comunicação de
massa  aos  acontecimentos,  aos  problemas,  às  pessoas  (SHAW 1979,  p.96  apud
WOLF 2012, p.143).

Durante mais de 30 anos, a perspectiva dos trabalhos em agenda-setting seguiu por

esse caminho: o estudo de como temas se mostravam salientes na mídia e também na agenda

pública.  Em  geral,  as  pesquisas  consistem  de  uma  análise  de  conteúdo18 dos  materiais

expostos nos media – em geral, concernentes a um tema específico. Em seguida, o resultado é

comparado com uma pesquisa de opinião de uma audiência específica.

Os experimentos podem ser empíricos, quando são estudadas audiências expostas aos

media de maneira espontânea, cabendo a delimitação do pesquisador a depender das variáveis

e dos objetivos de seu estudo. Neste caso, são aplicadas entrevistas ou pesquisas de opinião.

Outra  modalidade  é  a  experimental,  em que se  cria  um ambiente  artificial  e  um público

específico  é  exposto  a  determinado  conteúdo  midiático.  Em  seguida,  aplica-se  um

questionário sobre o conteúdo acessado.

Conforme explica McCombs (2005) em sua revisão de literatura sobre os avanços da

corrente teórica nas últimas décadas, os estudos exploram as mais variadas temáticas (política,

disputa entre candidatos, problemáticas, entre outros) e são aplicados em vários contextos

diferenciados  (há  pesquisas  em  vários  países  além  dos  EUA e  com  variados  tipos  de

públicos). Isso levou os pesquisadores a discutirem sobre os problemas teóricos levantados

pela hipótese de agendamento.

Nesse sentido, o autor ressalta a existência de cinco estágios diferentes nos estudos de

agenda-setting  no  mundo,  não  necessariamente  excludentes  entre  si;  pelo  contrário,

funcionam como formas complementares de se abordar a questão. São eles: efeitos básicos de

agenda-setting; agenda-setting de atributo; psicologia dos efeitos de agenda-setting; fontes da

18 Pode agregar  tanto métodos estatísticos  para se  medir  frequências  de ocorrências  e  correlações,  quanto

qualitativos, como análise do discurso – sendo mais frequente o uso de métodos estatísticos e quantitativos,

ressalta-se.
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agenda midiática; consequências dos efeitos de agenda-setting.

Aqui muito importa a proposta do agenda-setting de atributo (também referido como

agendamento de segundo nível pela literatura). Conforme será mais explorado a frente, essa

perspectiva aponta que a mídia não só teria a capacidade de dizer que assunto deve ser alvo da

atenção das pessoas, mas também como elas devem pensar sobre essas temáticas.

Ou  seja:  além da  transferência  dos  temas  da  agenda  midiática  para  a  agenda  do

público,  seriam também transferidos  os  pontos  de  vista  sobre  os  atributos (descrição  de

características) da temática exposta. Tal capacidade por parte dos media se assemelha muito

àquela relatada pelos teóricos dos estudos sobre framing.

É  importante  ressaltar  também alguns  dos  conceitos  elaborados  pelos  teóricos  ao

longo desse tempo dos estudos em agenda-setting. Ao pensar sobre os motivos dos efeitos de

agenda-setting e  como eles  ocorrem, os autores vão propor  alguns conceitos  como os de

necessidade de orientação, saliência e priming, além de se apoiarem em conceitos advindos da

psicologia  como  o  de  acessibilidade  (MCCOMBS  2005,  2008;  SCHEUFELE  2000;

TAKESHITA 2005).

Uma questão sobre a capacidade de agenda-setting dos meios de comunicação diz

respeito à saliência. Ela está inerentemente ligada à predominância (em quantidade/espaço

e/ou temporalmente) de um determinado tópico temático naquele media. Ou seja, quanto mais

um tópico  ocupa  um espaço  num jornal,  por  exemplo  (seja  pela  quantidade  de  matérias

jornalísticas e até mesmo pela maneira com que é apresentado – na capa, número de colunas

etc.),  mais salientado ele está neste meio.  A saliência é ainda verificada pela extensão do

período em que esse tópico é pautado pela mídia (dias, semanas, meses) (MCCOMBS 2005,

2008; TAKESHITA 2005).

Alguns autores, conforme explicam Scheufele (1999, p.116) e Takeshita (2005, p.277),

vão discutir a controvérsia em torno do termo saliência – se este estaria relacionado somente

ao destaque dado pela  mídia ou também à importância  daquele  tópico  e  se  o público se

relaciona  a  ele  do  mesmo  modo.  Tal  discussão  evoca  os  conceitos  de  necessidade  de

orientação  e  também  o  de  priming, a  maneira  como  o  público  exerce  avaliações  sobre

candidatos ou tópicos com base no atributo de um objeto salientado pela mídia.

A necessidade  de  orientação,  explica  McCombs  (2008,  p.207),  corresponde  a  um

princípio  psicológico  da  necessidade  natural  de  informação.  Ela  se  divide  em  dois

componentes: relevância e certeza.

[...] Se a pessoa não considera um tópico relevante, obviamente ela não precisará de
orientação.  [...]  Se,  no  entanto,  o  tópico  é  relevante,  então  nós  precisamos  nos
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questionar. Assim, a quantidade de informações que essa pessoa já tem a respeito do
assunto é relevante e  já  se sabe bastante a  seu respeito.  Então a necessidade de
orientação é o melhor termômetro, mas se o tópico é relevante e você pouco sabe a
seu respeito, a necessidade por orientação é muito grande. Então, podemos pensar
em  diferentes  níveis  de  necessidade  de  orientação,  indo  de  muito  pequeno  e
inexistente,  ao  moderado,  depende  muito.  Quanto  maior  a  necessidade  por
orientação, mais forte é o efeito do Agenda-setting. O efeito do agendamento não diz
respeito simplesmente à exposição. Porém, diferentes pessoas com o mesmo nível
de exposição podem demonstrar efeitos muito diferentes, dependendo do seu nível
de necessidade de orientação [...] (McCOMBS 2008, p.207-208).

Já o priming está relacionado com o agenda-setting de segundo nível ou de atributo.

Os autores (MCCOMBS 2005; SCHEUFELE 2000; TAKESHITA 2005) afirmam que esse

nível de agendamento está ligado à capacidade da mídia pautar e, ao mesmo tempo, descrever

um objeto, no caso um tópico ou assunto. Essa caracterização corresponde aos atributos do

objeto. O agendamento de atributo defende a capacidade de não apenas haver a transferência

da saliência de objeto para a audiência, mas também a de atributos deste objeto.

Então, entraria nesta situação o conceito de  priming – a avaliação que a audiência

pode exercer sobre um objeto baseado naqueles atributos salientados pela mídia. Em geral, as

pesquisas relacionadas ao priming estudam a maneira como as pessoas se posicionam sobre

um determinado político/ assunto e verificam se há correlação entre suas impressões e os

atributos salientados.

Os autores (MCCOMBS 2005; SCHEUFELE 2000; TAKESHITA 2005; VAN GORP

2007)  explicam  esse  processo  através  do  conceito  psicológico  de  acessibilidade.  Este

corresponderia à maneira como as pessoas tendem a recuperar conhecimentos mais recentes e

salientes na mente para interpretar uma situação presente. Ou seja, a pessoa recorreria, em

parte,  às  informações  advindas  da  mídia.  Essas  informações  seriam  justamente  aquelas

correspondentes aos objetos e atributos salientados pelos jornais. 

Porém,  muitas  controvérsias  estão  relacionadas  a  como  verificar  e  demonstrar  a

ocorrência  do  priming, o  que  gera  alguns  impasses  metodológicos.  Naturalmente,  muitas

variáveis contingenciais estão envolvidas (fatores psicológicos, cognitivos, sociais, culturais e

emocionais) e, além disso, há problemas relacionados à maneira com que o efeito é aferido –

em algumas pesquisas os autores, por exemplo, medem o nível de exposição midiática e o

tempo  a  que  o  indivíduo  esteve  exposto  àquele  conteúdo,  antes  de  aplicar  questões

relacionadas  à  avaliação  de  determinado  objeto  (SCHEUFELE  2000;  SCHEUFELE  &

TEWKSBURY 2007; REESE 2007).

Outro conceito relacionado ao agendamento de atributo é a valência. Nos estudos ela é

relacionada aos fatores afetivos com que da audiência com o objeto e seus atributos. Alguns
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autores ligam a valência ao posicionamento da pessoa àquele tópico (positivo, negativo ou

neutro)  ou  ao  envolvimento  que  o  indivíduo  possui  com  aquele  assunto  específico

(TAKESHITA 2005; BOWE ET AL. 2013).

1.2.2 Framing

A  pesquisa  em  enquadramento  na  comunicação  se  inspirou  em  alguns  estudos

sociológicos, psicológicos e fenomenológicos sobre como o ser humano apreende a realidade.

Os autores atribuem o desenvolvimento do conceito nessa área, em geral, a Erving Goffman,

mas há citações de que Frederic Barlett e Gregory Bateson tenham se dedicado ao mesmo

estudo anteriormente (BENFORD & SNOW 2000; VAN GORP 2007).

Goffman (1986), em sua obra Frame Analysis – clássico publicado em 1974 – traz o

termo framing para lidar com as interações sociais dos indivíduos com o mundo ao seu redor.

De acordo com o autor, sua intenção é estudar como as experiências sociais são organizadas,

mas a partir de uma perspectiva micro das relações sociais. Ou seja, no trato cotidiano entre as

pessoas ou a situações, mas não como as grandes estruturas sociais se organizam.

Ele diz que as pessoas recorrem a quadros cognitivos quando se encontram diante de

uma situação. O autor chama esses quadros de frames primários, que ajudam o indivíduo a

construir o sentido dos variados cenários que se apresentam diante dele.

Mais do que uma linguagem ou código propriamente dito, para Goffman, os quadros

funcionam como padrões cognitivos apreendidos pelos seres humanos a partir da natureza

(neste caso, os  frames naturais, aqueles ligados às situações incontroláveis pelas pessoas e

relações  causais)  ou  do  meio  social  e  cultural  (neste  caso,  os  frames  sociais,  ligados  às

situações que se organizam ou são criadas e compartilhadas socialmente). 

O autor cita, por exemplo, um jogo de damas, que é uma situação que exige demanda

física: o movimento com as mãos e das peças do jogo, que seguem  frames naturais com

relação ao que se espera desses movimentos. Solicitam, ao mesmo tempo, uma demanda de

ordem social: as regras do jogo, que são compartilhadas entre os jogadores, o reconhecimento

das peças, o contexto de ser um jogo etc.

A tendência é que, quanto mais complexas essas experiências sociais se tornam, mais

complexo também o uso dos  frames  fica. Os autores (GAMSON & MODIGLIANI 1989;

REESE  2001,  2007;  VAN  GORP  2007)  apontam  que  os  quadros  são  construídos

culturalmente. Embora os frames primários sejam abstraídos a partir do convívio social, cada

pessoa  terá  um  schema  interpretativo  muito  particular  que  também  sofre  influência  de
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inúmeros fatores psicológicos, sociais e culturais.  Daí a originar-se uma multiplicidade de

interpretações de indivíduo para indivíduo.

Os  estudos  de  enquadramento  na  comunicação,  principalmente  no  jornalismo,  são

trazidos por autores como Tuchman (1978), Entman (1993), Gamson & Modigliani (1989),

Scheufele  (1999)  e  Reese  (2001;  2007).  Eles  trabalham a  maneira  como os  quadros  são

construídos na mídia, pela audiência e socialmente. Também, os efeitos dos enquadramentos

nos processos comunicativos.

Geralmente, a apropriação que se faz do termo enquadramento se restringe àquela de

enfoque  da  realidade  determinado  de  forma  consciente  durante  o  processo  de  produção

noticiosa, como lembra Carvalho (2009). No entanto, esses teóricos abordam o conceito de

maneira mais complexa. 

Uma  das  conceituações  mais  famosas  de  frame,  no  contexto  dos  estudos  de

comunicação, e mais referenciado pelos autores, é a de Entman (1993, p.51-52). Ele afirma

que  o  conceito  de  enquadramento  ajuda  a  entender  como  uma  consciência  pode  ser

influenciada pela transferência ou comunicação de uma informação a partir de um suporte,

neste caso o texto, seja manifesto em discurso falado, reportagem, ou um produto cultural etc.

Framing envolve essencialmente seleção e saliência. Enquadrar é selecionar alguns
aspectos da realidade percebida e fazê-los mais salientes em texto comunicativo, de
maneira  a  promover  uma  definição  de  problema  particular,  uma  interpretação
causal, uma avaliação moral, e/ou recomendar uma solução para o item descrito.
[...] Os frames, então, definem problemas – determinam o que agentes estão fazendo,
com que custos e benefícios, geralmente medidos com base em valores culturais
comuns; diagnosticam causas – identificam forças criadoras do problema; realizam
julgamentos  morais –  avaliam  os  agentes  causais  e  seus  efeitos;  e  sugerem
remediações – oferecem e justificam ‘tratamentos’ para os problemas e preveem
seus possíveis efeitos. Uma única sentença pode conter mais do que essas quatro
funções de enquadramento, embora muitas sentenças em um texto podem não conter
nenhuma. E um frame, em um texto em particular, pode não necessariamente conter
todas as quatro funções (ENTMAN, 1993, p. 52-53).

Realizando uma síntese e atualização do conceito, Reese (2001, p.5) defende que os

frames são “princípios organizadores socialmente compartilhados e persistentes ao longo do

tempo, que trabalham  simbolicamente para  estruturar significativamente o mundo social”.

Por isso, eles: variam a depender de como organizam a informação; são baseados em um

princípio abstrato e não podem ser confundidos com o texto no qual eles se manifestam;

devem ser  compartilhados  a  um nível  que  os  tornem comunicáveis  e  significativos;  têm

significância proporcional à sua durabilidade e seu uso persistente e rotineiro ao longo do

tempo; são revelados em formas simbólicas de expressão; organizam ao oferecer padrões e

estruturas identificáveis, que podem variar em sua complexidade.
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Em um estudo clássico de enquadramento que pesquisa as interações dos discursos

midiáticos  e  da  opinião  pública  sobre  energia  nuclear,  Gamson  e  Modigliani  (1989)

desenvolveram um método para analisar  os  quadros  e  contribuíram com a proposição de

pacotes interpretativos. 

A energia nuclear, como todo tópico político, tem uma cultura. Há um discurso em
desenvolvimento  que  evolui  e  se  transforma  ao  longo  do  tempo,  fornecendo
interpretações e sentidos para eventos relevantes. Um arquivista poderia catalogar as
metáforas, frases de efeito ou bordões, imagens, apelos morais, e outros dispositivos
simbólicos  que  caracterizam este  discurso.  O catálogo seria  organizado,  é  claro,
desde  que  os  elementos  estão  agrupados;  nós  os  encontramos  não  como  itens
individuais mas como pacotes interpretativos. (GAMSON & MODIGLIANI, 1989,
p.1-2).

Os autores dizem que a mídia exerce um complexo papel no processo de construção da

realidade: ela serve como âmbito onde ocorrem as disputas políticas entre discursos de grupos

sociais, instituições e ideologias sobre as definições sociais e temas controversos. Ao mesmo

tempo que as discussões mais específicas ocorrem em fóruns particulares, é através da mídia

que a grande audiência pode acompanhá-las. 

Deste  modo,  os  jornalistas,  através  dos  processos  de  apuração,  vão  obter  esses

discursos justamente nas fontes que debatem nesses fóruns e, ao mesmo tempo, a partir da

própria linguagem jornalística e das influências do processo produtivo, vão contribuir com

mais elementos discursivos que irão resultar nos media packages (pacotes midiáticos). Estes

seriam pacotes interpretativos advindos da mídia e que teriam como núcleo justamente uma

ideia organizadora, ou frame.

‘Media  frames’,  escreve  Gitlin  (1980,  p.7),  ‘em  grande  parte  tácitos  e  não
conhecidos, organizam o mundo tanto para os jornalistas que reportam sobre ele,
quanto, em certo grau de importância, para nós que dependemos de suas produções
jornalísticas’. Este frame tipicamente implica numa gama de posições, mais do que
apenas uma, permitindo um grau de controvérsia entre aqueles que compartilham
um frame em comum.  Finalmente,  um pacote  oferece  um número  de  diferentes
símbolos  condensados  que  sugerem  o  frame  e  posições,  tornando  possível
demonstrar o pacote como um todo com uma metáfora ágil, uma frase de efeito ou
outro dispositivo simbólico (GAMSON & MODIGILIANI, 1989, p.3).

Os autores alertam: os frames não devem ser confundidos com posições contra ou a

favor de algum tópico. Eles exemplificam com o enquadramento  progresso, no contexto da

discussão  em torno  da  energia  nuclear,  que,  embora  seja  favorável  ao  uso  desse  tipo  de

energia,  pode possuir  opiniões discordantes entre pessoas que compartilham desse mesmo

pacote interpretativo, como no que diz respeito ao tipo de reator que teria de ser construído.

Gamson  e  Modigliani  (1989)  dizem  também  que  se  um  pacote  interpretativo

permanecer viável deve construir sentido ao longo do tempo – o que é reforçado por Reese
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(2001;  2007).  Isso  se  faz  através  da  incorporação  de  novos  eventos  em  seus  quadros

interpretativos. Dessa maneira eles compõem um eixo narrativo, ou um cenário. Novamente,

eles  relatam como o frame  progresso,  que  teria  o  desafio de lidar  com eventos  como os

acidentes de Three Mile Island e  Chernobyl,  vão de encontro a ideia  favorável  à energia

nuclear defendida pelo frame.

Além  disso,  o  modelo  de  pesquisa  elaborado  por  eles  propõe  que  os  pacotes

interpretativos  são  compostos  por  três  classes  determinantes:  ressonâncias  culturais,

atividades  de  patrocinadores  e  práticas  midiáticas.  O  primeiro  aspecto  diz  respeito  à

capacidade que os elementos simbólicos dos pacotes devem ter de ressoar de maneira ampla

com temas culturais – a ressonância aumenta o apelo de um pacote interpretativo, de maneira

que soe familiar. A atividade dos patrocinadores está relacionada à capacidade que têm os

defensores de determinado enquadramento promovê-lo nos fóruns e na mídia – seja através de

discursos públicos, entrevistas com jornalistas, propaganda, publicação de artigos entre outras

atividades ligadas a promoção de um pacote interpretativo. A terceira, determinante, seriam as

práticas  midiáticas,  relacionadas  à  maneira  como  as  normas  e  o  trabalho  dos  jornalistas

contribuem na composição dos pacotes interpretativos.

Scheufele  (1999) sugere um modelo explicativo do processo de enquadramento na

relação mídia e audiência. Ele empreende essa tarefa com nos autores do campo e também no

que  ele  identifica  como  variáveis  dependentes  e  independentes  nos  frames  individuais  e

midiáticos. Ele sugere um modelo composto por um estágio de  inputs, processos e efeitos,

como é possível observar no diagrama desenvolvido pelo autor19:

FIGURA 1 – Diagrama elaborado por Scheufele (1999, p.115)

19  D’Angelo (2002, p.880-882) e Van Gorp (2007, p.67-69) também propõem modelos explicativos sobre o 
funcionamento do processo de framing na sociedade.
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No  diagrama,  o  autor  divide  horizontalmente  dois  planos:  mídia  e  audiência.

Verticalmente,  ele  divide  três:  inputs,  processos  e  efeitos  ou  resultados.  Scheufele  (1999,

p.115-118) defende que o processo de framing building (construção do enquadramento) está

relacionado aos fatores organizacionais e estruturais dos  media ou, ainda, às características

dos jornalistas, que impactam o enquadramento no conteúdo noticioso. Aqui influem variáveis

como ideologia, posicionamentos, normas profissionais, tipo ou orientação política do meio,

rotinas organizacionais e fontes consultadas pelos jornalistas ao longo da apuração.

No processo do frame setting é feita uma analogia com o processo da agenda-setting.

São transferidos, ao invés dos objetos salientados, os frames para a audiência. Individual-level

effects of framing (nível individual de efeitos de enquadramento) está relacionado aos efeitos

que os enquadramentos midiáticos têm sobre comportamentos, atitudes e opiniões das pessoas

expostas  a  eles20.  O processo  Journalists  as  audiences (jornalistas  como audiências)  está

ligado  ao  fato  de  que  o  jornalista,  assim  como  os  membros  da  audiência,  também está

submetido  aos  efeitos  dos  frames  midiáticos  e  aos  vários  fatores  do  processo  produtivo

jornalístico que os levam a se pautarem entre si. Isso gera, por exemplo, o que Fishman (1980

apud SCHEUFELE 1999) chamou de “news wave” (ondas de notícia), quando um mesmo

tópico é pautado por vários jornais ao mesmo tempo.

1.2.3 Comparações entre Agenda-setting de atributo e Enquadramento

20 Com relação a esse aspecto, ainda de acordo com o autor, embora os pesquisadores afiram várias variáveis 
cognitivas e psicológicas em pesquisas, e tenham encontrado correlações, não chegaram a explicações de 
como ou por que isso ocorre e, também, se eles adotam os quadros midiáticos ou simplesmente usam 
quadros similares àqueles expostos na mídia devido a outros processos comunicativos que não sejam 
relacionados somente à mídia.
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A discussão entre as semelhanças, diferenças e complementariedades entre as duas

perspectivas não é nova. As comparações se iniciaram na década de 1990 e seguiram ao longo

da década passada, quando houve uma tendência cada vez maior de pesquisas exploratórias

sobre o agenda-setting de atributo (MCCOMBS 2005; REESE 2007; SCHEUFELE 2000;

SCHEUFELE & TEWKSBURY 2007; VAN GORP 2007).

O próprio McCombs (2005) faz uma ponte teórica com o framing e defende o ponto

de vista de que os enquadramentos são atributos, mas nem todo atributo é enquadramento. O

autor acredita que tanto o frame quanto atributo descrevam e caracterizem um objeto. No

entanto, ele afirma que o primeiro consiste em um caso especial de atributo em que há uma

dominância, uma caracterização mais penetrante do objeto. 

Para realizar  essa nova definição de  frame e  sua ligação com o agenda-setting de

atributo, McCombs (2005, p. 546) propõe dois tipos diferentes de atributos: aspectos e tema

central  –  enquanto os  primeiros  consistem de  uma categoria  geral  de atributos,  os  temas

centrais são atributos que definem uma perspectiva dominante sobre o objeto e, por isso, de

acordo com ele, podem ser considerados frames.

É  justamente  essa  noção  de  frame enquanto  tema  central  que  os  outros  teóricos

discordam. Para Reese (2007), por exemplo, McCombs dispensa o fato de que os frames não

consistem em temas ou sub-tópicos ou ainda características de um objeto,  mas algo mais

abrangente.  Resse  (2007)  acredita  que  o  frame surge  como uma reação  às  limitações  do

agenda-setting.

O autor não vê como problema a pesquisa sobre os objetos e atributos e a maneira com

que elas comparam as saliências destes na mídia e na audiência, porém ele acredita que essa

perspectiva não leva em conta o caráter mais dinâmico dos frames. Ele diz ainda que mesmo

Scheufele,  em sua revisão mais psicológica,  chama a atenção da problemática do agenda-

setting em tratar os atributos de maneira individual, não levando em conta os frames como

suas configurações.

Já Weaver (2007) se refere às elaborações de Gamson (1992) para defender que os

atributos  podem  até  ter  uma  ligação  com  a  primeira  matriz  desenvolvida  pelo  autor  (a

signature matrix – aquela condensada nos vários símbolos como frases de efeito, exemplos,

metáforas etc.). Contudo, os estudos de agenda-setting de segundo nível carecem em explicar

a segunda matriz, de dispositivos de raciocínio (causas e consequências, apelos a princípios

ou reivindicações morais). 

Weaver (2007) concorda que há semelhanças entre as duas propostas, mas que elas
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envolvem processos diferentes. Ele acredita que ambas estejam mais preocupadas em como os

temas ou  objetos são descritos na mídia, do que quais temas ou  objetos que estão mais ou

menos  salientes  no  conteúdo  midiático.  Ambas  focam  nos  aspectos  mais  salientes  e

proeminentes dos temas ou nas descrições dos objetos de interesse e estão mais preocupadas

com as maneiras de pensar sobre eles do que apenas sobre quais objetos as pessoas pensam.

Mas  o  framing,  de  acordo com Weaver  (2007),  abrange mais  processos  cognitivos  como

avaliações morais, raciocínios causais, apelo a princípios e recomendações de tratamento dos

problemas. 

Ele concorda, ainda, com Scheufele (2000; 2007): o agenda-setting e o  priming são

processos mais próximos porque são baseados na saliência, embora agenda-setting seja mais

do que uma questão de acessibilidade, como defende Takeshita (2005). É sobre os processos

cognitivos ligados a esses modelos teóricos que autores como Van Gorp (2007) e Scheufele &

Tewksbury (2007) argumentam que se encontram as diferenças e possíveis complementações

entre as duas teorias. Scheufele & Tewksbury apontam que a discussão sobre elas precisa ligar

níveis de análise e responder: como as mensagens noticiosas são produzidas; como elas são

processadas e como os efeitos são produzidos.

O primeiro aspecto diz respeito à construção da agenda e dos framings. Esse estágio

está mais ligado aos fatores macroscópicos que lidam com a construção da mensagem do que

com os efeitos midiáticos. Deste modo, são as atividades de políticos, jornalistas e outros

grupos sociais interessados em moldar a agenda e os quadros que podem impactar tanto o

volume quanto o caráter das notícias sobre as questões e problemáticas (SCHEUFELE &

TEWKSBURY, 2007, p. 12). Os autores defendem que o interesse sobre como essas forças e

grupos sociais tentam moldar o discurso público de maneira a estabelecer padrões dominantes

é mais uma preocupação do modelo de framing que da agenda-setting. 

O segundo e terceiro aspecto que eles apontam diz respeito à maneira negociada como

os processos acontecem com a audiência e o locus de efeitos cognitivos (como os efeitos são

produzidos). Em ambos os casos, as audiências processam as informações fornecidas pela

mídia e as guardam na memória. No agenda-setting, esse modelo de processo de informação

ocorre com base na acessibilidade. 

Os  efeitos  de  agenda-setting  atestam  que  o  locus  de  efeito  está  ligado  à
acessibilidade  intensificada  que  um tema  recebe  de  seu  tratamento  nas  notícias
(Price & Tewksbury,  1997). Assim, não é a informação sobre o tema que tem o
efeito; é o fato de que o tema recebeu um certo tempo de processamento e atenção
que carrega o efeito (SCHEUFELE & TEWKSBURY 2007, p.14).

Já  o  framing,  explicam  os  autores,  é  baseado  no  processo  de  aplicabilidade  –  a
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capacidade de uma mensagem sugerir conexão entre dois conceitos de maneira que, após a

exposição à mensagem, as audiências aceitem que eles estão conectados.

[...]  quando  membros  da  audiência  não  possuem  um  constructo  disponível  na
memória,  e  esse constructo não é fornecido pela notícia,  um frame que aplica o
construto em uma mensagem não será efetivo. Podemos imaginar,  então, que os
efeitos de enquadramento irão variar em intensidade como uma função parcial do
ajuste entre as construções que um quadro sugere que deveriam ser aplicadas a um
tópico e a presença desses quadros em conhecimentos dos membros da audiência ou
no conteúdo da mensagem (SCHEUFELE & TEWKSBURY 2007:15-16).

Os autores chamam a atenção para a maneira como os dois conceitos interagem entre

si – por exemplo,  é mais provável que uma mensagem tenha um efeito de aplicabilidade

quanto mais acessível for; porém, há de se lembrar que quanto maior o período de tempo que

se passa entre  a  exposição da mensagem e o resgate  àquela memória,  menor o efeito  de

acessibilidade;  ainda,  a  aplicabilidade  é  influenciada  pelo  conhecimento  que  o  indivíduo

detém sobre  aquele  determinado  assunto  e  as  conexões  que  são  sugeridas  pelo  efeito  de

aplicabilidade.

Van Gorp (2007, p.70) acredita que dizer ser o framing uma mera extensão do agenda-

setting é uma contradição com as origens sociológicas desta teoria. Para ele, a partir de uma

abordagem cultural e construcionista, o framing se difere do agenda-setting em ao menos dois

aspectos.  Primeiro,  o  construcionismo enfatiza o processo interativo com que a  realidade

social é construída – ao contrário das premissas teóricas da agenda-setting e do priming que

são causais. 

O autor ressalta também o fato de a mídia constituir tanto uma variável dependente

quanto independente. O conteúdo midiático é resultado das rotinas jornalísticas e pressões

externas  à  mídia  e  é  processado  ativamente  pela  audiência.  Por  isso,  ele  acredita  que  o

framing abrange uma gama maior de fatores que o agenda-setting e o priming.

Em  segundo,  o  autor  defende  que  o  agenda-setting  se  preocupa  apenas  com  a

superfície do tema. Para ele, o conceito de framing difere de forma bem consistente os tópicos

pautados dos frames: um tema pode ser coberto a partir de vários frames e um mesmo frame

pode ser aplicável à cobertura de diversos temas. 

Van  Gorp  (2007)  até  considera  a  possibilidade  de  se  tomar  os  atributos  como

dispositivos de enquadramento, porém o autor ressalta as limitações da proposta do agenda-

setting de segundo nível, como a ausência das influências do campo jornalístico na produção

do  conteúdo  noticioso.  Além  disso,  ele  destaca  ainda,  a  questão  de  como  os  atributos

compõem um pacote interpretativo não fica clara. 
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É possível perceber que, em acordo com as propostas dos autores, o framing apresenta

uma abordagem muito mais completa de se compreender o fenômeno midiático. Enquanto o

agenda-setting se preocupa mais em identificar a transferência de saliência do  objeto (e em

seu segundo nível, dos atributos) para a audiência, o framing se propõe a compreender como

esses ditos atributos são construídos pela mídia e não apenas isso, mas também entender que

estruturas interpretativas estão por trás dessa construção e favorecem sua aplicabilidade junto

à audiência.

Alguém pode até sugerir, como o faz McCombs (2005), que todos os enquadramentos

são atributos, mas nem todos os atributos são enquadramentos – o que de fato se sucede –

porém é perceptível a maneira com que o autor toma a noção de uma descrição, um caractere

do tema, como enquadramento, quando, na verdade, este diz respeito mais ao  modo como

aquele tópico é descrito do que aos caracteres salientados do tópico em si. Alguns autores

apontam  tais  descontinuidades,  como  Weaver  (2007)  em  relação  à  falta  dos  pacotes  de

raciocínio  e  Scheufele  &  Tewksbury  (2007)  e  Van  Gorp  (2007)  no  que  diz  respeito  à

diferenciação dos processos cognitivos subjacentes aos dois modelos.

1.3 A cobertura jornalística sobre as sexualidades e gêneros dissidentes

Nesta seção é realizada uma breve revisão dos trabalhos analíticos sobre as coberturas

que  envolvem questões  relacionadas  às  sexualidades  e  gêneros  dissidentes.  Colling  et  al

(2012) faz um panorama dos estudos sobre mídia, sexualidades e gêneros não normativos no

Brasil. Ele repercute as conclusões de cerca dos 80 artigos produzidos nos últimos anos sobre

o objeto pesquisado. 

Ele marca 2006 como o ano em que houve crescimento no número de produções sobre

a temática. Dentre esses 80 trabalhos, entre as mídias analisadas estão o cinema, imprensa,

ficção televisiva, publicidade, internet e o que eles denominam de “outros tipos de mídia”

(casos em que os autores dos respectivos artigos se dedicavam a analisar mais de um meio).

Aqui, direciona-se o olhar sobre as análises de impressos, que se compatibilizam com

a proposta desta dissertação. Colling et al (2012) identifica que a maior parte da produção é

dedicada a analisar impressos especializados voltados para o público LGBT, havendo ainda

pouca expressividade de pesquisas que analisem a considerada grande imprensa. Em geral,

segundo o autor, esses trabalhos mesclam, para a análise, reflexões acadêmicas advindas dos

campos  de  estudos  sobre  as  sexualidades  e  gêneros,  da  estética,  semiótica,  linguística  e

análise do discurso. 
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A partir da revisão de Colling et al (2012), é perceptível o enquadramento analítico

sobre  o  estudo  de  acontecimentos  pontuais  cobertos  pela  grande  mídia  (aqui  citam-se

exemplos como os artigos de Colling (2006) sobre o caso de Padre Pinto em Salvador; Melo

(2009) e Ribeiro (2010) sobre eventos da Parada Gay; e Kleaim e Sperandio (2010) sobre o

suicídio de um policial que havia assassinado uma travesti com quem havia se relacionado). 

Trabalho  apontado  como exceção  pelos  autores  do  panorama  e  único  a  fazer  um

estudo sobre as rotinas produtivas a partir do método etnográfico e dos estudos Guacira Lopes

Louro sobre a sexualidade e gêneros e das teorias do jornalismo é o de Veiga e Fonseca

(2010).  As autoras  concluem que os  jornalistas  são sujeitos  produzidos  e  reprodutores  de

representações de gênero e sexualidades hegêmonicas. 

Essa  ideia  é  mais  aprofundada na  pesquisa subsequente de  Marcia  Veiga da  Silva

(2014). A partir de uma imersão etnográfica em uma redação de TV, ela demonstra o modo

como a matriz de pensamento heteronormativa se faz presente ao longo do processo produtivo

do jornalismo e do produto midiático através da subjetividade do jornalista. 

Embora não se ocupe em realizar nenhuma análise de coberturas, o artigo de Leal e

Carvalho (2009, p.3) surge como elemento fundamental no embasamento de uma proposta

que busque estudar os enquadramentos sobre a comunidade LGBT nos jornais brasileiros. As

análises  são  desenvolvidas  no  livro  Jornalismo e  Homofobia  no  Brasil  –  Mapeamento  e

reflexões (2012), também dos dois autores.

Leal e Carvalho tecem uma revisão teórica do conceito de homofobia e as principais

proposições que o envolvem com base nos autores que discutem sexualidades e gêneros. Em

seguida, os autores partem para um desenvolvimento teórico sobre o jornalismo e os conceitos

mais pertinentes necessários àqueles que empreendem uma análise dos produtos jornalísticos.

Já Altivo et al (2010) realiza uma análise do caso dos sargentos gays que se assumiram

numa reportagem publicada pela revista Época em junho de 2008. Eles o fazem a partir dos

conceitos de acontecimento, noticiabilidade, agendamento e enquadramento. O conceito de

acontecimento dissertado pelos autores advém das perspectivas de Louis Quéré e Maurice

Mouillaud.  Este  ponto  de  vista  aborda  o  desenvolvimento  interacional,  contínuo  e

compartilhado dos sentidos do acontecimento, assim como a ideia de que o acontecimento faz

parte de uma continuidade, onde há um apontamento para o que aconteceu antes e o que

poderá vir seguir. Ou seja, um conjunto contínuo de micro-acontecimentos vem a constituir a

narrativa de um acontecimento jornalístico – ele se desenvolve continuamente a partir dos

fatos pontuais que vão interligando e desdobrando a narrativa.

Apesar  de  não  desenvolverem  teoricamente  nesse  artigo  as  relações  entre
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noticiabilidade,  agendamento  e  enquadramento  –  realizam uma  resumida  explicação  –  o

esforço analítico realizado pelos  pesquisadores  é  bastante  pertinente em explorar  o  modo

como, no caso dos sargentos, a organização jornalística foi essencial na constituição midiática

do acontecimento (a “saída do armário” dos sargentos, que surge como um ato de linguagem

performativo, oportunizado pela revista); assim como os seus desdobramentos que compõem

sua narrativa resultaram de uma constante interação entre o processo de agendamento entre

mídias,  as  relações  e  as  disputas  entre  os  atores  sociais  e  sua  inclusão  na  dinâmica  do

acontecimento enquanto fontes, tal como os enquadramentos resultantes dessa interação.

Trabalho  mais  recente  é  o  de  Fontes  (2014,  p.  3),  que  busca  analisar  os

enquadramentos sobre a violência homofóbica no Brasil a partir de um corpus composto por

um subconjunto de 252 de notícias presentes em páginas de plataformas impressas e digitais

no período correspondente a 1º de janeiro e 31 de julho de 2013. Conforme ela explica, o

objetivo é analisar “[...]  o agendamento da homofobia e da violência homofóbica e busca

apontar  as  principais  modalidades  de  enquadramento  dado a  esse  fenômeno  na  imprensa

brasileira”.

Além de esboçar um desenvolvimento da teoria da espiral do silêncio com a proposta

sobre  a  ausência  de  algumas  vozes  neste  enquadramento  sobre  a  homofobia,  a  maior

contribuição de Fontes (2014, p.13) é no delineamento dos padrões narrativos presentes das

matérias  pautadas  pelas  violências  homofóbicas.  Esses  padrões,  argumenta  a  autora,

encaminham  um  enquadramento  de  subalternização  e  responsabilização  da  vítima  pela

violência sofrida pelos agressores, funcionando assim “[...] como dispositivos de reforço e

legitimação dos preconceitos sociais quanto às populações fora da heteronormatividade”.

Trabalho  citado  anteriormente  por  Altivo  et  al  (2010),  o  artigo  de  Vaz e  Antunes

(2009) se apresenta como mais uma pesquisa pertinente advinda de estudiosos da UFMG21.

No  artigo,  os  autores  realizam  uma  interessante  demarcação  acerca  do  acontecimento

jornalístico,  relacionando-o  às  dimensões  do  agendamento,  da  noticiabilidade  e  do

enquadramento. Eles contribuem através da discussão em torno dos três casos tratados e a

maneira  como  eles  relacionam as  especificidades  destes  acontecimentos  às  dinâmicas  de

agendamento e influências das rotinas produtivas do jornalismo.

Eles contribuem também ao propor que os critérios de noticiabilidade e os valores-

21 lembrando que Leal e Carvalho, outras duas referências, também fazem parte deste contexto dos estudos em
jornalismo e sexualidades e gêneros.  Nota-se, também, que os trabalhos de Leal e Carvalho e de Vaz e
Antunes estão ausentes do panorama realizado por Colling et al (2012), provavelmente porque os autores
não incluiriam as bases da SBPJor e da Compós, onde estes dois artigos foram apresentados e publicados –
indicando  aqui  uma  necessidade  de  ampliar  a  abrangência  das  pesquisas  bibliográficas  nos  próximos
levantamentos.
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notícia surgem como encaminhadores dos enquadramentos, assim como variados elementos

da composição da matéria jornalística servem como dispositivos do framing. Esses elementos

agem como pontes a referências históricas e discursos acerca do tema moldado, compondo,

desse modo, o pacote interpretativo.

O artigo de Reis & Maia (2006) recolhe uma interessante revisão das proposições

teóricas acerca do framing. Eles utilizam o trabalho de William Gamson, que empreendeu

discussões relacionadas com a ação dos movimentos sociais para serem agendados na mídia e

que  estratégias  seus  atores  utilizam para  conseguir  impor  seus  enquadramentos  enquanto

definidores primários.

A partir  desta  perspectiva,  os  autores  analisam dois  casos  envolvendo  a  temática

LGBT: uma lei estadual contra a discriminação por orientação sexual que seria votada em

Minas Gerais e um “beijaço” realizado por casais do mesmo sexo num shopping. Este último,

após um casal sofrer discriminação homofóbica por um dos seguranças. O episódio fez com

que uma lei  contra  a  discriminação por  orientação sexual,  existente  em São Paulo,  fosse

aplicada. O caso ganhou visibilidade na imprensa.

A análise dos autores ressalta a construção das narrativas jornalísticas (os padrões,

recursos e modos de narrar dos jornais), as rotinas produtivas e a interação com atores sociais.

Conforme Reis & Maia reforçam, a ausência de vozes opositoras nas matérias do primeiro

caso os leva a atribuir um enquadramento igualitário dos jornais. Isso resulta na dúvida sobre

sobre o porquê destas vozes não aparecem nos textos: seria um silenciamento das próprias

fontes opositoras diante do enquadramento igualitário?

O artigo de Amaral & Coletto (2010) realiza um esforço analítico ao comparar duas

edições da revista Veja,  separadas por 17 anos de diferença,  que implicam em coberturas

bastante diferentes em níveis de construção jornalística e de contexto sócio-histórico. Apesar

de montarem um framework analítico bastante prestativo para o objetivo deles, que é analisar

em que medida as coberturas se adéquam com a proposta do Manual de Comunicação LGBT

no tratamento a esta comunidade, é perceptível algumas deficiências: como a falta de uma

fundamentação mais completa no que diz respeito aos estudos em jornalismo, principalmente

sobre  enquadramento.  Há  também falta  de  base  teórica  dos  estudos  sobre  sexualidade  e

gênero. Em decorrência disso, há a ausência de um ferramental analítico mais crítico, que não

se restringisse apenas na análise superficial das terminologias ou em dizer se a matéria foi ou

não favorável aos aspectos referentes à comunidade.

Isso fica evidente com a conclusão da análise que identifica, na verdade, um retrocesso

no tratamento que a revista dá à temática. Os autores identificam a edição de 1993 como mais
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avançada tanto em nível  de qualidade das narrativas  jornalísticas (amplo leque de fontes,

profundidade e diversidade de tópicos explorados, base em dados) quanto no tratamento não

preconceituoso  com relação  a  comunidade  LGBT.  Já  a  edição  de  2010,  que  restringe  a

quantidade e a diversidade de fontes a jovens de uma classe social media alta, não aprofunda

as discussões.  Além disso,  essa edição despolitiza as lutas pelos direitos LGBT e reforça

estereótipos: tudo isso, utilizando as terminologias orientadas pelo Manual, o que não impede

a matéria de ser preconceituosa com a comunidade.

O fato de os autores identificarem tal dissonância com o real é pertinente e surge como

uma conclusão pertinente à proposta do artigo, porém limitada justamente pelas deficiências

apontadas  acima,  que  se  reparadas,  poderiam elaborar  uma análise  mais  aprofundada das

coberturas. 

De qualquer modo, a maior contribuição do trabalho é justamente a identificação desta

dissonância  entre  as  duas  edições  que  provocam  questionamentos  como:  que  fatores

implicaram  em  coberturas  tão  diferentes  numa  mesma  revista,  apesar  dos  anos  que  as

separam?  Como  as  realidades  sócio-históricas  de  cada  produção  podem  explicar  esta

diferença? Quais os enquadramentos presentes nas duas edições?
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2 A SEXUALIDADE E O GÊNERO SOB A PERSPECTIVA QUEER E FEMINISTA

Este  capítulo  objetiva  fundamentar  a  análise  do  discurso  sobre  o  objeto  das

sexualidades e identidades de gênero. Para isso, alinha-se à perspectiva dos estudos queer e

pós-feministas.  Tais  linhas  de  pesquisa  seguem  um posicionamento  político  e  crítico  no

universo científico.

Através  de  uma  revisão  crítica  das  teorias  construcionistas  –  em  sua  maioria,

utilizando um método desconstrucionista – esse enquadramento problematiza a maneira como

se deu a configuração social e cultural do campo acadêmico e científico ao longo da história a

partir de um ponto de vista centralizado no sujeito homem, heterossexual, branco e europeu.

Tal problematização busca evidenciar as consequências políticas disso e a dinâmica do poder

na constituição das identidades sócio-culturais na sociedade contemporânea, especialmente as

sexuais e de gênero.

2.1 Contextualizando o pós-humanismo e os saberes subalternos

Conforme explica Stuart Hall (2011), na pós-modernidade o sujeito não possui mais

uma identidade cristalizada, centrada no sujeito unidimensional moderno. O sujeito torna-se

fragmentado. Através das variadas vivências sociais, o indivíduo adquire identidades diversas

às  quais  é  interpelado  a  assumir  pela  ordem do discurso:  identidade  profissional,  étnica,

nacional, familiar, religiosa, sexual, de gênero, entre outras.

Diante da discriminação sofrida pelas pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros,

transexuais, travestis (LGBT) e da empreitada política desse grupo pela conquista de direitos

civis  e o fim do preconceito,  é cada vez maior a visibilidade do tema seja nos meios de

comunicação ou na academia. As identidades sexuais e de gênero foram objeto de estudo das

ciências  médicas  e  psiquiátricas  durante  muitos  anos.  Tal  produção  discursiva  do  campo

científico foi uma das responsáveis pela construção do dispositivo da sexualidade, conforme

denunciou Foucault (2012).

Somente a partir  de meados do século XX o estudo da sexualidade passou para o

campo das ciências humanas e sociais. Os estudos feministas desenvolveram as concepções

acerca do gênero enquanto construção social, cultural e política. Foucault se tornou uma das

principais referências e inspirações a partir de sua História da Sexualidade, principalmente o

primeiro volume, A vontade de saber (2012). A revisão crítica de sua obra é ainda hoje uma

das bases para os estudos feministas e queer. O mesmo acontece com a inspiração na teoria e
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no método desconstrucionista de Jacques Derrida e a sua apropriação por autoras como Judith

Butler e Beatriz Preciado, duas das principais referências feministas e queer. 

Esses estudos surgem de maneira marginalizada na academia. A verve crítica dessas

propostas é provocante para o campo científico. Assim como os estudos pós-coloniais, elas

fazem parte de saberes  subalternos.  Tais conhecimentos são produzidos por pessoas cujas

identidades  não eram reconhecidas  como legítimas  pelo  campo científico  fundado com a

modernidade  (mulheres,  pessoas  LGBT,  negros,  orientais,  pessoas  não  nascidas  nem  na

Europa nem nos Estados Unidos, indígenas, entre outros).

Tais estudos subalternos denunciam a maneira como o conhecimento científico veio

sendo produzido de maneira eurocentrada (e também, centrada na produção norte-americana).

Ela  ainda  perpassa  uma  interseccionalidade  de  exclusões  que  envolvem variadas  marcas

sociais e culturais como gênero,  sexualidade,  cor,  etnia, nacionalidade,  renda,  entre outras

(FOUCAULT,  2014;  GROSFOGUEL,  2008;  HARAWAY,  1995,  2004,  2009;  PELÚCIO,

2012).

Grosfoguel (2008) e Pelúcio (2012) contextualizam historicamente a produção desses

conhecimentos  e  ressaltam  a  importância  deles  na  compreensão  da  realidade  na

contemporaneidade, em todas as suas dimensões (política, social e cultural). Ambos chamam

a atenção para  a  maneira  centralizada  com que o conhecimento  foi  produzido no sujeito

epistêmico  neutro,  universal,  objetivo  e  invisível.  Grosfoguel  chama  de  “sistema-mundo

patriarcal/  capitalista/  colonial/  moderno”  essa  realidade  em  que  o  único  a  portar  a

legitimidade discursiva é o homem, heterossexual, branco, europeu/ norte-americano.

Esta questão não tem a ver apenas com valores sociais na produção de conhecimento
nem com o facto de o nosso conhecimento ser sempre parcial. O essencial aqui é o
locus da enunciação, ou seja, o lugar geopolítico e corpo-político do sujeito que fala.
Na filosofia e nas ciências ocidentais, aquele que fala está sempre escondido, oculto,
apagado da análise. A 'ego-política do conhecimento' da filosofia ocidental sempre
privilegiou  o  mito  de  um  'Ego'  não  situado.  O  lugar  epistémico  (sic)  étnico-
racial/sexual/de  género  (sic)  e  o  sujeito  enunciador  encontram-se,  sempre,
desvinculados.  Ao  quebrar  a  ligação  entre  o  sujeito  da  enunciação  e  o  lugar
epistémico  étnico-racial/sexual  de  género,  a  filosofia  e  as  ciências  ocidentais
conseguem  gerar  um  mito  sobre  um  conhecimento  universal  Verdadeiro  que
encobre, isto é, que oculta não só aquele que fala como também o lugar epistémico
geo-político e corpo-político das estruturas de poder/ conhecimento colonial, a partir
do qual o sujeito se pronuncia (GROSFOGUEL, 2008, 119).

Esses autores seguem uma linha de pensamento cuja uma das principais referências é

Donna Haraway. No contexto de sua crítica feminista, Haraway mapeia as transformações

pelas quais a sociedade vêm passando. Seu diagnóstico é o de uma transição para um pós-

humanismo que rompe com a modernidade. 
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Compreender o atual debate em torno do pós-humanismo demanda a revisão de alguns

conceitos. Um dos principais é a ideia de humanidade: a partir da concepção elaborada na

modernidade, é aquela reservada às suas diferenças biológicas a outros tipos de corpos como

os animais e os aparatos tecnológicos e cibernéticos. Estes são os protagonistas da implosão

do ser humano enquanto corpo biológico dotado de capacidades racionais.

Santaella (2007, p.133) cita um dos autores clássicos do campo, Robert Pepperel, para

expor três sentidos mais comuns para o termo pós-humano: 1. O momento de encerramento

da  fase  conhecida  pelo  desenvolvimento  social,  o  humanismo;  2.  Indica  intensas

transformações sobre nossa visão do que se constitui  o humano;  3.  A convergência entre

organismos e tecnologias de modo que eles não mais sejam distinguíveis. 

Os três sentidos estão inerentemente interligados e representam, na verdade, camadas

e profundidades com que o tema do pós-humanismo pode ser discutido. A ideia de que existe

um momento de ruptura com a fase humanista anterior advém da percepção de que inúmeras

transformações  estão  ocorrendo  na  sociedade,  principalmente  em  conceitos  que  fundam

grande parte do conhecimento ocidental. Em geral, eles giram em torno de um centro: o ser

humano.

Quer seja moderno o humanismo de que se fala, portador de um projeto político e
ético que se legitima em torno da idéia de consciência livre e autônoma, quer se trate
de  um humanismo  greco-latino,  que  elabora  a  estreita  relação  entre  a  condição
humana  e  o  logos,  viveríamos  um  momento  de  ruptura.  Segundo  esse  tipo  de
abordagem, identificar o que seja o humanismo, dizer dentro dessa tradição o que é
o ser humano, não constituiria uma dificuldade. Mais fácil ainda seria negar aquilo
que o humanismo identifica como a essência do humano,  negar  a  relação  dessa
essência  com  um  corpo  humano,  negar  a  própria  idéia  de  corpo  humano  [...]
(FERREIRA 2004, p.32).

Felinto (2006, p.110) procura contrapor as conceituações do pós-humanismo do meio

acadêmico com aquelas produzidas pelas narrativas virtuais da internet. Ele identifica três dos

principais  filosofemas  pós-humanistas:  as  noções  centrais  de  trans-humanismo,  a

imaterialidade do caráter informacional da mente humana e a visão de mundo cibercultural.

Porém, os autores (HAYLES 1999; FELINTO 2006; RUDIGER 2007; SANTAELLA

2007) fazem ressalvas quanto às implicações éticas, sociais e culturais destas concepções para

a humanidade. Apesar de serem bastante significativas para o contexto atual e das inúmeras

implicações no reconhecimento do ser humano, reservas são feitas quanto à maneira como

esse raciocínio reproduz padrões humanistas sobre a subjetividade do indivíduo.

No ambiente acadêmico norte-americano, o pós-humanismo converteu-se num dos
temas mais candentes dos últimos anos. Isso porque algumas de suas formulações
tocam  em  problemas  bastante  caros  à  tradição  filosófica  Ocidental:  o
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questionamento  do  humanismo  e  seu  modelo  de  subjetividade  centrada;  a
problematização das tradicionais noções da identidade unificada; a reformulação de
importantes idéias sobre as relações do homem com seus aparatos tecnológicos. [...]
O pós-humanismo representaria um fenômeno cultural que reflete o esgotamento,
denunciado  pela  reflexão  teórica  contemporânea,  das  noções  tradicionais  de
humanidade e subjetividade [...].  Nos pós-humanismos não-reflexivos, contudo, o
humanismo  continua  constituindo-se  como  tema  central.  Como  afirmamos
anteriormente, esse tipo de pós-humanismo acaba sendo, no fim das contas, uma
espécie de “super-humanismo”. [...] Nesse super-humanismo, a figura humana ainda
aparece  em  suas  feições  tradicionais,  como  senhora  absoluta  da  técnica  e  da
natureza. Questões políticas importantes, como as da exclusão digital e do domínio
do  know-how  tecnológico  pelas  nações  ricas,  desaparecem  inteiramente  em
discursos nos quais a ciência surge como instrumento de verdade e salvação, e o
mercado, como realidade natural e benfazeja (FELINTO 2006, p. 120-121) 

Ferreira (2004) realiza,  a partir  de uma abordagem filosófica, uma revisão sobre o

conceito de humanismo. Com base em Heidegger, Sloterdijk e Foucault, o autor apresenta a

leitura crítica realizada por eles acerca do tema. Tomando especialmente a ambiguidade do

humano  enquanto  sujeito  e  objeto  do  campo  de  pesquisa,  Ferreira  enxerga  problemas  e

limitações numa forma moderna de se fazer ciência.

Ao constituir indivíduos como sujeitos e, ao mesmo tempo, objetos do poder, essa
tecnociência parece retirar-se do terreno das coisas humanas. Precisamente pelo fato
de não pensar a essência da técnica, seu modo de abrir-se ao mundo e de constituí-
lo, o humanismo moderno limita nossas possibilidades existenciais. Esse é o preço
do tipo de antropocentrismo que a modernidade instaura. As questões que ainda são
possíveis de ser formuladas devem restringir-se, pois, ao terreno da administração,
da eficiência sempre inercial diante do mundo dado. E esse mundo é dado porque foi
concebido de antemão como coisa disponível, como terreno de afirmação de nossa
vontade  controladora.  Sob  essa  perspectiva,  obviamente,  é  possível  pensar  que
nossos engajamentos técnicos possam ser  reduzidos a um número delimitado  de
regras que, por seu turno, podem ser traduzidas em um aparato cibernético. O pós-
humanismo, nesse caso, é um hiper-humanismo. (FERREIRA 2004, p. 38)

Ou seja, a ciência moderna se torna essa prática ambígua do humano enquanto sujeito

e objeto de pesquisa. Porém, ela não questiona a técnica e as implicações das concepções

acerca do humano nesta elaboração. Assim, termina por se condenar a um encerramento no

humanismo. 

Haraway (1993;  1995;  2004b; 2009) propõe o rompimento com o humanismo e a

ciência moderna. A autora (2004b) desconstrói a objetividade da ciência moderna a partir da

figuração do testemunho modesto – o homem pesquisador  que pertence à  cultura da não

cultura, aquele que se torna imparcial e invisível no campo de pesquisa e permite seu olhar

não contaminador ao objeto.

Figuração é rearrumar o palco para possíveis passados e futuros. Figuração é o modo
de teoria em que as retóricas mais ‘normais’ de análise crítica sistemática parecem
apenas  repetir  e  manter  nosso  aprisionamento  nas  histórias  das  desordens
estabelecidas. Humanidade é uma figura modernista; e essa humanidade tem uma
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face genérica, uma forma universal. A face da humanidade tem sido a do homem. A
humanidade feminista precisa ter outra forma, outros gestos; mas, creio, precisamos
ter figuras femininas de humanidade. Não podem ser homem ou mulher; tampouco o
ser humano como a narrativa histórica apresentou esse universal genérico. As figuras
feministas, finalmente, não podem ter nome; não podem ser nativas. A humanidade
feminista  deve,  de  algum  modo,  resistir  à  representação,  à  figuração  literal,  e
também explodir  em  poderosos  novos  tropos,  novas  figuras  de  discurso,  novas
viradas de possibilidade histórica. Para esse processo, no ponto crítico de inflexão
em  que  todos  os  tropos  dão  outra  virada,  precisamos  de  oradores  extáticos
(HARAWAY 1993, p. 277). 

É a partir dessa noção de figuração enquanto ferramenta desconstrutora das narrativas

sobre a realidade que a autora elabora suas proposições teóricas. Ao tomar como exemplo a

narrativa em torno do experimento com a bomba de vácuo elaborada por Boyle no século

XVII, Haraway (2004b, p.224) denuncia o aparato que compõe o testemunho modesto e a

maneira com que tal figuração excluiu do campo científico grande parcela da humanidade. 

Conforme  ela  explica,  o  experimento  de  Boyle  proporcionou  a  criação  de  três

tecnologias  constituidoras  desse  novo  modo  de  vida  científico:  uma  tecnologia  material,

referente a construção e operação da máquina; uma tecnologia literária, que permitia que o

fenômeno não presenciado diretamente pudesse ser conhecido por outros cientistas; e uma

tecnologia social, responsável por incorporar as convenções necessárias para esses cientistas

lidarem com os conhecimentos elaborados entre si.

Tal elaboração se aproxima daquela realizada por Foucault (2014, p. 9) sobre duas das

formas de exclusão da ordem do discurso: a proibição da palavra – “Sabe-se bem que não se

tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo, que não se pode falar de tudo em

qualquer  circunstância,  que  qualquer  um,  enfim,  não  pode  falar  de  qualquer  coisa”;  e  a

vontade de verdade:

[...] essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apoia-se sobre
um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por toda uma
espessura  de  práticas  como a  pedagogia,  é  claro,  como o  sistema  de  livros,  da
edição, das bibliotecas, como as sociedades sábias de outrora, os laboratórios hoje.
Mas ela é também reconduzida, mais profundamente sem dúvida, pelo modo como o
saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de
certo  modo  atribuído.  Recordemos  aqui,  e  apenas  a  título  simbólico,  o  velho
princípio grego: que a aritmética pode bem ser o assunto das cidades democráticas,
pois ela ensina as relações de igualdade, mas que só a geometria deve ser ensinada
nas oligarquias pois demonstra as proporções na desigualdade (FOUCAULT, 2014,
p. 16-17).

 

Haraway (2004b, p. 232) demonstra como as mulheres, mesmo quando tinham uma

participação ativa no campo científico, não possuíam o status de testemunha modesta, mas

sim eram invisíveis  –  por  estarem presentes  nos  ambientes  mas  não serem reconhecidas.
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Assim, conforme explica a autora, as mulheres eram invisibilizadas em duas instâncias: física

e epistemológica. “O tipo de visibilidade – o corpo – que as mulheres mantinham passa a ser

percebida  como  'subjetiva',  isto  é,  relacionada  ao  self,  como  tendenciosa,  opaca,  não

objetiva”.

Apropriando-se de mais uma figuração, desta vez a da visão, Haraway (1995) propõe

uma nova forma de produzir conhecimento através dos saberes localizados. Para a autora, a

promessa da objetividade cientificista não enxerga as tecnologias que formam e sustentam

essa prometida objetividade. Essa promessa apenas perpetua uma prática acadêmica que não

se responsabiliza pelas consequências políticas, sociais e culturais de suas produções e nem é

chamada a prestar contas fora de seu círculo, visto que é considerada neutra, invisível, parte

da cultura dos sem cultura, imparcial.

[...]  de  modo  não  muito  perverso,  a  objetividade  revela-se  como  algo  que  diz
respeito à corporificação específica e particular e não, definitivamente, como algo a
respeito  da  falsa  visão  que  promete  transcendência  de  todos  os  limites  e
responsabilidades.  A moral é simples: apenas a perspectiva parcial promete visão
objetiva.  Esta  é  uma  visão  objetiva  que  abre,  e  não  fecha,  a  questão  da
responsabilidade  pela  geração  de  todas as  práticas  visuais.  A perspectiva  parcial
pode  ser  responsabilizada  tanto  pelas  suas  promessas  quanto  por  seus  monstros
destrutivos. Todas as narrativas culturais ocidentais a respeito da objetividade são
alegorias das ideologias das relações sobre o que chamamos de corpo e mente, sobre
distância e responsabilidade, embutidas na questão da ciência para o feminismo. A
objetividade feminista trata da localização limitada e do conhecimento localizado,
não da transcendência e da divisão entre sujeito e objeto. Desse modo podemos nos
tornar responsáveis pelo que aprendemos a ver (HARAWAY 1995, p. 21).

Haraway propõe um olhar desconstrutor sobre as normas que regem a nossa sociedade

– é enxergando de maneira não inocente, conforme ela defende, que é possível explicitar o

modo como o humanismo estruturou o pensamento, delegando o protagonismo a uns sujeitos

privilegiados (o testemunho modesto é um deles), enquanto outros grupos sociais, humanos,

foram marcados pela diferença de modo a subalternizá-los. 

A possibilidade de deslocamento e desmembramento dos discursos sobre o ser surgem

como  uma  possibilidade  do  pós-humanismo.  Seria  a  fabricação  de  si  mesmo  e  um

rompimento com a humanidade (exclusiva/excludente) imposta pela modernidade a alguns

corpos (HARAWAY, 1993, p.279).

Em mais  uma de suas  figurações,  Haraway (1993) analisa  a  narrativa de Jesus,  o

símbolo fundante da religião cristã, e Sojourner Truth, ex-escrava negra e ativista. O objetivo

da autora é comparar duas figuras, em dois momentos históricos distantes que encontram em

comum o ideal moderno e humanista. Um se constitui enquanto um dos sustentáculos desta

matriz, a base do cristianismo que muito influenciou e ainda influencia a sociedade. A outra é
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um produto desse ambiente social. Por sua localização e experiência de vida particular, Truth

surge como uma figura potencialmente desconstrutora deste ideal e, ao mesmo tempo, com

uma narrativa similar, conforme demonstra a Haraway.

Sojourner  Truth,  em  seu  discurso  “E  eu  não  sou  uma  mulher?”,  expõe  uma

reafirmação de que é uma mulher, mesmo rompendo com todas as características do que era

ser uma mulher em meados do século XIX, por ser uma escrava liberta.  Ela levantava a

dúvida: o que é ser mulher, então? 

Sojouner  Truth  [...]  abordou  o  problema  do  gênero  de  Jesus  –  cuja  condição
masculina fora usada por um importuno, um pastor protestante,  como argumento
contra  direitos  femininos.  Sojourner  Truth  observou  sucintamente  que  o  homem
nada tinha a ver com Jesus; nascera de Deus e de uma mulher. Pilatos não era aquele
juiz  indeciso e evasivo do pregador  errante:  mas outro homem autorizado pelos
poderes  hegemônicos de sua  civilização para substituí-lo.  Esse homem branco e
livre agiu muito mais assertivamente que o burocrata colonial do Império Romano,
que  os  sonhos da  esposa  haviam atormentado sobre  seu  estranho prisioneiro.  O
disposto substituto de Pilatos, um irado médico branco, falava em protesto contra o
discurso  dela,  e  exigiu  que  ela  provasse  que era  mulher,  mostrando os  seios  às
mulheres  da  plateia.  A  diferença  (entendida  como  as  marcas  divisórias  de
autenticidade) reduziu-se à anatomia; mas ainda mais objetivamente, a exigência do
médico  articulava  a  lógica  racista/sexista  que  tornava  a  própria  carne  da  pessoa
negra no Novo Mundo indecifrável, duvidosa, deslocada, confusa – agramatical. [...]
O discurso de Truth era duplamente dúbio; ela era fêmea e negra; não, está errado –
era uma fêmea negra, uma mulher negra, não uma substância coerente com dois ou
mais  atributos,  mas  uma  singularidade  oximórica,  que  representava  toda  uma
humanidade  excluída  e  perigosamente  promissora.  A  linguagem  do  corpo  de
Sojourner  Truth  era  tão  eletrizante  quanto  a  de  seu  discurso.  E  ambas  se
entrelaçavam em cascatas de questões de origens, autenticidade e generalidade ou
universalidade.  Essa Truth é uma figura de não originalidade,  mas ela/ele  não é
derrideana.  Ela/ele  é  trinhiana,  ou  talvez  wittigiana,  e  a  diferença  importa
(HARAWAY 1993, p.283-284)

Sojourner Truth é um exemplo da figuração ciborgue corporificada. O ciborgue faz

referência  ao  ser  híbrido,  organismo  biológico-máquina.  Porém,  para  além  de  sua

materialidade física na realidade ou nas obras de ficção científica, a apropriação que a autora

faz  desta  figura  do  pós-humanismo  diz  respeito  ao  impacto  que  ela  causa  nas  bases  da

modernidade. 

O poder  do ciborgue pode ser exemplificado através  de Truth porque ela faz uma

produção discursiva que interfere nesta realidade. Haraway coloca a capacidade da “escrita”

em si  como uma ferramenta do ciborgue.  Ele  se  apropria  deste  poder  de  marcar  que foi

utilizado sobre ele. No caso de Truth seu discurso oral também pode ser considerado esta

“escrita”. No contexto do manifesto de Haraway, a escrita se refere ao próprio ato de escrever,

porém também simboliza esse poder de se apropriar de uma ferramenta antes negada a este

ser cuja humanidade não era reconhecida:
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[...]  A escrita  tem um significado  especial  para  todos  os  grupos  colonizados.  A
escrita  tem sido crucial  para o mito ocidental  da distinção entre culturas  orais e
escritas,  entre  mentalidades  primitivas  e  civilizadas.  Mais  recentemente,  essas
distinções têm sido desconstruídas por aquelas teorias pós-modernas que atacam o
falogocentrismo  do  ocidente,  com  sua  adoração  do  trabalho  monoteísta,  fálico,
legitimizado  e  singular  –  o  nome  único  e  perfeito.  Disputas  em  torno  dos
significados da escrita são uma forma importante da luta política contemporânea.
Liberar o jogo da escrita é uma coisa extremamente séria. A poesia e as histórias das
mulheres de cor estadunidenses dizem respeito, repetidamente, à escrita, ao acesso
ao poder de significar; mas desta vez o poder não deve ser nem fálico nem inocente.
A escrita-ciborgue não tem a ver com a Queda, com a fantasia de uma totalidade
que, “era-uma-vez”, existia antes da linguagem, antes da escrita, antes do Homem. A
escrita-ciborgue  tem a  ver  com  o  poder  de  sobreviver,  não  com  base  em  uma
inocência original, mas com base na tomada de posse dos mesmos instrumentos para
marcar o mundo que as marcou como outras (HARAWAY 2009, p.86). 

Para  Haraway (2009,  p.36-37),  desde o  final  do  século  XX,  todas  as  pessoas  são

ciborgues:  seres  híbridos  teóricos  e  fabricados  a  partir  de  máquinas  e  organismos.

Determinador da política,  o  ciborgue é  uma imagem que aglutina imaginação e  realidade

material que, quando conjugados, guardam o potencial de transformar a história. Para ela, o

cenário de disputas entre fronteiras dos binários construídos pela humanismo são justamente

onde  estão  localizadas  os  alvos  que  estão  em jogo:  o  poder  de  produção,  reprodução  e

imaginação. 

Para fazer sua análise, a autora afirma que três rompimentos de fronteiras aconteceram

na sociedade contemporânea  e  a  permitiram chegar  a  tais  conclusões:  a  fronteira  entre  o

humano e o animal; a distinção entre humano-animal-organismo e máquina; a quebra entre o

físico e o não físico.  

O mito ciborgue elaborado por Haraway também é uma crítica ao próprio movimento

feminista (seja em sua vertente ativista ou acadêmica). Conforme ela aponta, o movimento se

restringia ao essencialismo identitário da mulher apenas a partir da definição sexual do corpo

feminino.  Assim possuía  dificuldade  de  incluir  grupos  interseccionais,  como as  mulheres

negras, imigrantes ou indígenas.

Para Haraway (1993;  1995;  2004a;  2004b;  2009),  o  feminismo não deve consistir

apenas  em  um  agrupamento  identitário.  Ele  deveria  extrapolar  seus  limites  e  ser

instrumentalizado  enquanto  crítica  acadêmica  e  política  dos  padrões  que  normatizam  e

formam  as  hierarquias  entre  as  identidades,  principalmente  aqueles  oriundos  do

androcentrismo, como o machismo, o racismo, o cientificismo e o patriarcado.

[...]  O  ciborgue  é  um  tipo  de  eu  –  pessoal  e  coletivo  –  pós-moderno,  um  eu
desmontado e remontado. Esse é o eu que as feministas devem codificar. 
As  tecnologias  de  comunicação  e  as  biotecnologias  são  ferramentas  cruciais  no
processo  de  remodelação  de  nossos  corpos.  Essas  ferramentas  corporificam  e
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impõem novas relações sociais para as mulheres no mundo todo. As tecnologias e os
discursos científicos podem ser parcialmente compreendidos como formalizações,
isto é, como momentos congelados das fluidas interações sociais que as constituem,
mas  eles  devem  ser  vistos  também  como  instrumentos  para  a  imposição  de
significados. A fronteira entre ferramenta e mito, instrumento e conceito, sistemas
históricos de relações sociais e anatomias históricas dos corpos possíveis (incluindo
objetos  de  conhecimento)  é  permeável.  Na  verdade,  o  mito  e  a  ferramenta  são
mutuamente constituídos. 
Além disso, as ciências da comunicação e as biologias modernas são construídas por
uma  operação  comum  –  a  tradução  do  mundo  em  termos  de  um  problema  de
codificação, isto é, a busca de uma linguagem comum na qual toda a resistência ao
controle instrumental  desaparece e toda  a heterogeneidade pode ser  submetida à
desmontagem, à remontagem, ao investimento e à troca (HARAWAY 2009, p.63-
64).

No trecho citado acima, torna-se perceptível a abrangência do potencial reservado à

figuração  ciborgue  realizada  por  Haraway.  Também  é  possível  delinear  alguns

questionamentos metodológicos quanto ao próprio trabalho proposto: poderia ser o jornalismo

submetido a essa “desmontagem, à remontagem, ao investimento e à troca” de que a autora se

refere acima? 

Conforme  vimos  teoricamente,  grande  parte  da  cobertura  resulta  dos  critérios  de

noticiabilidade  constituídos  de  valores-notícia.  Também  resultam  dos  enquadramentos

gerados por processos de produção e reprodução discursiva. Tanto os valores-notícias quanto

os enquadramentos são originados das matrizes culturais e sociais (SEIXAS E FRANCISCO,

2014).  Por  isso,  respondendo  a  pergunta  acima,  o  jornalismo  teria  esse  potencial  de

transformação do campo. 

2.2 A identidade segundo os estudos culturais

O  conceito  de  identidade  é  fundamentado  nas  semelhanças  e  diferenças  entre  os

grupos sociais e como essas marcas são constituintes do exercício de poder entre eles. Essas

marcas são construídas, interpretadas, reproduzidas ou deslocadas através da cultura (Hall,

2003). A diferença, mais do que a semelhança, surge como principal marca que define as

identidades: as fronteiras entre o eu e outro; o interno e o externo; o pertencimento e o não

pertencimento; entre outros binarismos que sustentam as divisões entre grupos sociais. 

Conforme explica Hall (2011), as mudanças que o mundo vêm passando nos últimos

séculos  provocaram a  fragmentação  do  sujeito,  antes  considerado  estável  e  unificado.  O

estreitamento dos laços espaço-temporais entre as diversas culturas e o esmaecimento das

fronteiras  existentes  entre  elas  permitiram  um  contato  de  troca,  aprendizado  e

desenvolvimento, mas também a visibilidade das diferenças e do jogo de poder existentes

entre elas e as consequências políticas disso na realidade social.
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Essa experiência implicou na multiplicidade e na liquidez identitária no mundo atual.

Hall (2003; 2011) relata várias problemáticas contemporâneas originadas dessas mudanças: as

diásporas de povos étnicos e religiosos pelo globo;  as culturas  híbridas vivenciadas pelos

agrupamentos deslocados que negociam o legado cultural de seu povo de origem e as novas

configurações cosmopolitas;  os extremismos decorrentes  do fundamentalismo religioso ou

étnico; os nacionalismos que buscam provar e sustentar uma existência essencialista de uma

nação a partir de sua história e tradição; os movimentos sociais negros, feministas e LGBT

que buscam conquistar direitos civis igualitários.

As identidades se constituem, assim, de maneira social e simbólica. É na interação

entre indivíduos, grupos sociais e instituições e no modo com que esses atores sociais são

reconhecidos e levados a assumir posições que são constituídas as identidades, de maneira

relacional. 

Hall  (2003;  2011;  2014)  se  apropria  do  conceito  derridiano  de  Différance  para

defender  um conceito fluido de identidade,  a partir  do intercâmbio cultural  nas fronteiras

identitárias ao longo do tempo. Como ele explica, a Différance esclarece a dependência dos

humanos com a linguagem na sua relação com a realidade e a dificuldade de se pensar fora

dos  sistemas  binários.  Este  conceito  se  refere  a  cadeia  infinita  entre  significantes  e

significados, assim como a inerência da diferença entre eles para que possam existir e ser

reconhecidos. 

A  identidade  torna-se  uma  ‘celebração  móvel’:  formada  e  transformada
continuamente  em  relação  às  formas  pelas  quais  somos  representados  ou
interpelados  nos  sistemas  culturais  que  nos  rodeiam  (Hall,  1987).  É  definida
historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em
diferentes  momentos,  identidades  que  não  são  unificadas  ao  redor  de  um  ‘eu’
coerente.  Dentro de nós há identidades contraditórias,  empurrando em diferentes
direções,  de  tal  modo  que  nossas  identificações  estão  sendo  continuamente
deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até
a morte é apenas porque construímos uma cômoda história sobre nós mesmos ou
uma  confortadora  ‘narrativa  do  eu’ (veja  Hall,  1990).  A identidade  plenamente
unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em
que  os  sistemas  de  significação  e  representação  cultural  se  multiplicam,  somos
confrontados  por  uma  multiplicidade  desconcertante  e  cambiante  de  identidades
possíveis,  com  cada  uma  das  quais  poderíamos  nos  identificar  –  ao  menos
temporariamente (HALL, 2011, p. 13). 

Silva (2014c) disserta sobre a noção de identidade proposta por Hall. Ele explica que

não é possível compreendê-la fora da linguagem e dos sistemas simbólicos que a compõe na

cultura.  Ele  destaca  ainda  que  as  relações  de  poder  influem  na  maneira  como  recursos

materiais  e simbólicos são disputados entre os grupos identitários. A afirmação identitária

envolve uma demarcação de fronteira. Ela divide o mundo entre um “nós” e um “eles”. Tal
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classificação, em nossa sociedade, ocorre de maneira hierarquizada: geralmente aquele que

detém o poder de classificar (a identidade normal), atribui valores aos grupos classificados.

 
Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas privilegiadas de
hierarquização das identidades e das diferenças. A normalização é um dos processos
mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da diferença.
Normalizar significa eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como o
parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas.
Normalizar  significa  atribuir  a  essa  identidade  todas  as  características  positivas
possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma
negativa. A identidade normal é ‘natural’, desejável, única. A força da identidade
normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente
como a identidade.  Paradoxalmente,  são as  outras  identidades  que são marcadas
como tais. Numa sociedade em que impera a supremacia branca, por exemplo, ‘ser
branco’ não é considerado uma identidade étnica ou racial. Num mundo governado
pela hegemonia cultural estadunidense, ‘étnica’ é a música ou a comida dos outros
países.  É a sexualidade homossexual que é ‘sexualizada’,  não a heterossexual.  A
força  homogeneizadora  da  identidade  normal  é  diretamente  proporcional  à  sua
invisibilidade. (SILVA, 2014c, p. 83). 

Ou seja, quanto mais invisível e menos percebida enquanto uma identidade diferente,

mais  esta  identidade  representa  o  polo  positivo  do  binarismo,  aquele  que  é  a  norma.

Woodward (2014, p.18-19) explica que o processo de identificação “descreve o processo pelo

qual nos identificamos com os outros, seja pela ausência de uma consciência da diferença ou

da separação, seja como resultado de supostas similaridades”. 

Os estudos culturais se apropriam da teoria psicanalítica desenvolvida por Lacan para

explicar  a  constituição  da  identidade:  quando  a  criança  entra  na  fase  edipiana,  ela  toma

consciência  de  si  como  um  sujeito  sexuado  a  partir  do  reconhecimento  de  sua

semelhança/diferença diante das figuras maternas e paternas (simbólicas; a figura materna,

não  necessariamente,  precisa  ser  a  mãe  nem  ser  uma  mulher,  por  exemplo),  e  sua

identificação ou recusa da lei, simbolizada através do falo.

Essa elaboração de Lacan é apropriada por Althusser, segundo explicam os autores,

para conceituar a interpelação. Esse processo convoca o indivíduo a assumir, na maioria das

vezes  de  maneira  inconsciente,  uma  posição  enquanto  sujeito  ideológico.  Hall  (2003)

apresenta algumas concepções sobre a ideologia: ela tem como função reproduzir as relações

sociais  de  produção;  surge  enquanto  prática  no  interior  dos  aparelhos,  instituições  e

organizações, conforme o autor explica mais de forma mais aprofundada abaixo. 

[...] As ideologias constituem estruturas de pensamento e avaliação do mundo – as
‘idéias’ que as pessoas utilizam para compreender como o mundo social funciona,
qual o seu lugar nele e o que devem fazer. [...] Ele enfatiza o lugar de onde as idéias
surgem,  onde  os  eventos  mentais  são  registrados  ou  concretizados  enquanto
fenômenos sociais. Trata-se, naturalmente, da linguagem (compreendida no sentido
de práticas significativas que envolvem o uso de signos; no domínio semiótico, o
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domínio do significado e da representação). Igualmente importante é o lugar dos
rituais e práticas de ação ou o comportamento social,  nos quais as ideologias se
imprimem ou se inscrevem. A linguagem e o comportamento são os meios pelos
quais se dá o registro material da ideologia, a modalidade de seu funcionamento.
Esses rituais e práticas sempre ocorrem em locais sociais, associados a aparelhos
sociais.  É  por  isso  que  devemos  analisar  ou  desconstruir  a  linguagem  e  o
comportamento  para  decifrar  os  padrões  de  pensamento  ideológico  ali  inscritos.
(HALL, 2003, p. 173).

Hall (2003, p. 177) ressalta que a noção de sujeito trazida por Althusser não deve ser

confundida com o indivíduo historicamente vivido,  mas sim compreendida enquanto uma

categoria – aquela em que o “eu” das afirmações ideológicas é constituído como sujeito. A

interpelação consiste no modo como os discursos ideológicos constituem os sujeitos para o

discurso. “Somos constituídos pelos processos inconscientes da ideologia, naquela posição de

reconhecimento ou fixação entre nós mesmos e a cadeia de significados sem a qual nenhum

significado ideológico seria possível”. 

2.3 Pensando o dispositivo de sexualidade

Michel  Foucault  (2012)  é  o  autor  responsável  pela  identificação  do  dispositivo

histórico da sexualidade.  No primeiro volume de sua clássica História da Sexualidade (A

Vontade  de  Saber),  Foucault  defende  que,  diferente  do  que  pregava  uma  certa  hipótese

repressiva, a sexualidade não era reprimida mas sim o contrário: havia o estímulo de que fosse

falada. 

Ou seja, houve uma incitação à produção discursiva sobre o sexo entre o século XVIII

e  XX.  Num jogo  de  permissão  e  repressão,  as  instituições  que  compunham o  lugar  de

legitimidade  na  ordem  do  discurso  e  no  exercício  de  poder  controlavam  as  produções

discursivas sobre o sexo:

[...] definiu-se de maneira muito mais estrita onde e quando não era possível falar
dele;  em  que  situações,  entre  quais  locutores,  e  em  que  relações  sociais;
estabeleceram-se, assim, regiões, senão de silêncio absoluto, pelo menos de tato e
discrição:  entre  pais  e  filhos,  por  exemplo,  ou  educadores  e  alunos,  patrões  e
serviçais. Ela se integra nessa política da língua e da palavra – espontânea por um
lado e deliberada por outro – que acompanhou as redistribuições sociais da época
clássica.
Em compensação, no nível dos discursos e de seus domínios, o fenômeno é quase
inverso. [...] o essencial é a multiplicação dos discursos sobre o sexo no próprio
campo do exercício do poder: incitação institucional a falar de sexo e a falar dele
cada vez mais; obstinação das instâncias do poder a ouvir falar e a fazê-lo falar ele
próprio sob a forma da articulação explícita e do detalhe infinitamente acumulado
(FOUCAULT, 2012, p. 23 e 24).
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Foucault defende que a sexualidade deixou de ser tomada como algo natural e íntimo,

para ser posta em discurso. Ele demonstra isso a partir de duas instituições: a Igreja Católia e

a  Ciência.  A primeira,  desde  a  Idade  Média,  suscitava  os  indivíduos  a  examinarem suas

práticas sexuais através dos manuais de confissão. Com a Contra-Reforma, a penitência se

intensificou sobre as descrições subjetivas acerca dos pensamentos e desejos sexuais.

 Desafios políticos e econômicos enfrentados pelo poder público ao longo do século

XVIII originaram o conceito de população. O sexo se encontra em meio a essas preocupações.

Questões  referentes  ao  controle  de  natalidade,  casamento,  nascimentos,  práticas

contraceptivas, entre outras, passam a ser incorporadas através de políticas públicas do estado.

Daí surge a regulação do sexo através dos discursos de utilidade pública.

Passa-se  das  lamentações  rituais  sobre  a  libertinagem  estéril  dos  ricos,  dos
celibatários e dos libertinos, para um discurso onde a conduta sexual da população é
tomada, ao mesmo tempo, como objeto de análise e alvo de intervenção [...]. Através
da economia política da população forma-se toda uma teia de observações sobre o
sexo. Surge a análise das condutas sexuais, de suas determinações e efeitos, nos
limites  entre  o  biológico  e  o  econômico.  Aparecem  também  as  campanhas
sistemáticas que, à margem dos meios tradicionais – exortações morais e religiosas,
medidas fiscais – tentam fazer do comportamento sexual dos casais uma conduta
econômica e política deliberada. Os racismos dos séculos XIX e XX encontrarão
nelas alguns de seus pontos de fixação. Que o Estado saiba o que se passa com o
sexo dos cidadãos e o uso que dele fazem e, também, que cada um seja capaz de
controlar  sua  prática.  Entre  o  Estado  e  o  indivíduo  o  sexo  tornou-se  objeto  de
disputa, e disputa pública; toda uma teia de discursos, de saberes, de análise e de
injunções o investiram. (FOUCAULT, 2012, p. 32).

O maior legado na descoberta de Foucault sobre o dispositivo de sexualidade foi a de

que ela não é um dado da natureza, mas sim um constructo cultural, social e histórico. Cada

sociedade,  em  cada  tempo  e  espaço,  possui  múltiplos  comportamentos  sexuais.  Tais

comportamentos, assim como as identidades de gênero, se relacionam de forma diferente em

cada  instância  através  da  dinâmica  de  poder  específica.  Esse  jogo discursivo  consiste  na

permissão,  negação,  silenciamento,  proibição,  reiteração e  controle  da ordem do discurso

sobre  os  corpos.  Esse  regime  constitui  aquilo  que  Foucault  chamou  de  biopolítica

(PRECIADO, 2014). 

De  Lauretis  (1994)  e  Rubin  (1999)  realizam  observações  pertinentes  acerca  do

trabalho de Foucault. A primeira critica o fato de o autor não levar em conta que o dispositivo

da  sexualidade  é  gendrado,  ou  seja  pensado  teoricamente  não  levando  em conta  que  tal

elaboração já se encontra dentro da lógica patriarcal, heteronormativa e machista que pensa a

feminilidade e a corpo fêmea em relação e em oposição à masculinidade e o corpo macho.

 Já Rubin ressalta o cuidado necessário ao trabalhar com a oposição de Foucault sobre
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a hipótese repressiva, hegemônica até àquela época – não é que as sexualidades não tenham

sido reprimidas ao longo do tempo em algumas sociedades, mas sim que ela acontecia em

conjunto com essa incitação ao discurso e também compõe o dispositivo de sexualidade.

Autores como De Lauretis  (1994),  Preciado (2014),  Rubin (1999) e Weeks (2010)

concordam com Foucault (2012) que quatro tecnologias foram essenciais na constituição do

dispositivo de sexualidade desde o fim do século XVIII até o século XX: a investigação do

corpo da mulher e sua sexualização, a pedagogia do sexo da criança, o controle social da

reprodução e a patologização dos comportamentos sexuais anômalos como perversão.

Assim, Rubin (1999) elabora uma representação gráfica em forma de pirâmide a partir

da maneira com que o dispositivo de sexualidade classifica e hierarquiza cada experiência

sexual e de gênero nas sociedades ocidentais ou que sofrem influência de sua cultura:

As sociedades  ocidentais  modernas  avaliam as  sexualidades  de  acordo  com um
sistema de valor  sexual.  Heterossexuais casados e reprodutivos estão no topo da
pirâmide erótica. Abaixo estão os casais de heterossexuais monogâmicos, seguidos
pela maioria dos outros heterossexuais. O sexo solitário é julgado ambiguamente. O
poderoso estigma do século XIX sobre a masturbação o considera substituto inferior
aos  encontros.  Casais  de  lésbicas  e  gays  em  relações  estáveis  beiram  a
respeitabilidade, mas frequentadores de bares e gays promíscuos pairam logo acima
da  parte  inferior  da  pirâmide.  As  castas  sexuais  mais  desprezadas  atualmente
incluem transexuais, travestis, fetichistas, sadomasoquistas, trabalhadores do sexo,
como  prostitutas  e  modelos  pornôs,  e,  o  mais  humilde  de  todos,  aqueles  cujo
erotismo transgride as fronteiras geracionais.
Os indivíduos cujo comportamento está no topo dessa hierarquia são recompensados
com o certificado de saúde mental, respeitabilidade, legalidade, mobilidade social e
física,  apoio  institucional  e  benefícios  materiais.  Conforme  os  comportamentos
sexuais  ou  ocupações  caem  na  hierarquia,  os  indivíduos  que  os  praticam  são
sujeitados  à  pressuposição  de  doença  mental,  ao  desrespeito,  à  criminalidade,  à
restrições de mobilidade social e física, à perda de apoio institucional e à sanções
econômicas (RUBIN, 1999, p. 151).

Assim,  como indicam Parker  (2010)  e  Weeks  (2010),  do  mesmo modo que  essas

tecnologias  foram  elementares  na  construção  do  dispositivo  naquele  recorte  histórico,

atualmente a epidemia do HIV, as lutas políticas dos movimentos feminista e LGBTIQ e os

discursos  que  circulam socialmente,  seja  através  da mídia ou da academia e  dos  campos

científicos, atualizam o dispositivo de sexualidade.

No  entanto,  grande  parte  dos  discursos  hegemônicos  presentes  na  sociedade

atualmente ainda estão atrelados ao dispositivo de sexualidade descrito por Foucault: o corpo

da mulher, apesar das conquistas feministas, ainda é considerado sob o olhar do machismo e

do  patriarcado;  as  pessoas  LGBT  ainda  sofrem  a  discriminação  fundada  pela

heteronormatividade;  homens  e  mulheres  heterossexuais  que  tentam  viver  sexualidades

dissidentes da norma também sofrem com o preconceito e a polícia de gênero; entre outras
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questões.

Preciado (2014,  p.  25-27)  diz  que o sexo (tanto  na  dimensão de  órgão quanto de

prática) é uma tecnologia heterossocial. O sexo, de acordo com a autora, reduz o corpo a

zonas erógenas que sustentam a diferença hierárquica de poder entre os gêneros.

Os papéis e as práticas sexuais, que naturalmente se atribuem aos gêneros masculino
e  feminino,  são  um  conjunto  arbitrário  de  regulações  inscritas  nos  corpos  que
asseguram a exploração material de um sexo sobre o outro. A diferença sexual é uma
heterodivisão do corpo na qual a simetria não é possível. O processo de criação da
diferença sexual é  uma operação tecnológica de redução que consiste em extrair
determinadas partes da totalidade do corpo e isolá-las para fazer delas significantes
sexuais.  Os  homens  e  as  mulheres  são  construções  metonímicas  do  sistema
heterossexual de produção e reprodução que autoriza a sujeição das mulheres como
força de trabalho sexual e como meio de reprodução. Essa exploração é estrutural, e
os benefícios sexuais que os homens e as mulheres heterossexuais extraem dela,
obrigam a reduzir a superfície erótica aos órgãos sexuais reprodutivos e a privilegiar
o pênis como o único centro mecânico de produção de impulso sexual.
O sistema sexo/gênero é um sistema de escritura. O corpo é um texto socialmente
construído,  um  arquivo  orgânico  da  história  da  humanidade  como  história  da
produção-reprodução sexual,  na qual certos códigos se naturalizam, outros  ficam
elípticos  e  outros  são  sistematicamente  eliminados  ou  riscados.  A
(hetero)sexualidade, longe de surgir espontaneamente de cada corpo recém-nascido,
deve se reinscrever ou se reinstruir através de operações constantes de repetição e
recitação dos códigos (masculino e feminino) socialmente investidos como naturais
(PRECIADO, 2014, p. 26).

Em continuidade, Preciado (2014, p. 31) ressalta que órgãos sexuais não existem em

si. É a tecnologia do dispositivo de sexualidade “que prescreve o contexto em que os órgãos

adquirem sua significação (relações sexuais) e de que se utilizam com propriedade, de acordo

com sua 'natureza' (relações heterossexuais)”. Para ela, essa estrutura organiza e qualifica as

práticas como públicas ou privadas, institucionais ou domésticas, sociais ou íntimas. Além

disso, é essa mesma tecnologia que exclui certas relações entre gêneros e sexos, e também

considera  partes  do  corpo como não sexuais,  como o ânus.  Esse  processo corresponde a

“exclusões básicas da fixação que naturaliza as práticas que conhecemos como sexuais”.

Judith  Butler  (2013,  p.  38)  propõe  que  essa  "verdade"  do  sexo  produzida  pelo

dispositivo de sexualidade, descrito por Foucault e Preciado, segue um conjunto de práticas

reguladoras,  responsáveis  pela  geração  de  identidades  coerentes  através  de  uma  matriz

heteronormativa:

A  heterossexualização  do  desejo  requer  e  institui  a  produção  de  oposições
discriminadas  e  assimétricas  entre  “feminino”  e  “masculino”,  em  que  estes  são
compreendidos  como atributos  expressivos  de  “macho”  e  de  “fêmea”.  A matriz
cultural por intermédio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige que
certos tipos de “identidade” não possam “existir” – isto é, aquelas em que o gênero
não decorre do sexo e aquelas em que as práticas do desejo não “decorrem” nem do
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“sexo” nem do “gênero”. Nesse contexto, “decorrer” seria uma relação política de
direito  instituído  pelas  leis  culturais  que  estabelecem  e  regulam  a  forma  e  o
significado da  sexualidade.  Ora,  do ponto de  vista  desse campo,  certos  tipos de
“identidade  de  gênero”  parecem  ser  meras  falhas  do  desenvolvimento  ou
impossibilidades  lógicas,  precisamente  porque  não  se  conformam  às  normas  da
inteligibilidade  cultural.  Entretanto,  sua  persistência  e  proliferação  criam
oportunidades críticas de expor os limites e os objetivos reguladores desse campo de
inteligibilidade  e,  conseqüentemente,  de  disseminar,  nos  próprios  termos  dessa
matriz  de  inteligibilidade,  matrizes  rivais  e  subversivas  de  desordem  de  gênero
(BUTLER, 2013, p. 38-39).

A heteronormatividade  é  uma matriz  de pensamento  que  compõe o dispositivo  de

sexualidade contemporâneo. Entre algumas de suas propriedades, ela consiste num conjunto

de  leis  simbólicas,  práticas  regulatórias,  discursos,  que  regem  os  modos  de  vida  e  as

identidades  sexuais  e  de  gênero  –  tais  discursos  sobre  a  sexualidade  são  produzidos  e

reiterados constantemente pelas instituições sociais  como a família,  a escola,  a religião,  o

estado, o campo científico; toma a heterossexualidade como única identidade sexual natural e

normal;  reconhece  como inteligíveis  e  saudáveis  apenas  aqueles  corpos que  seguem uma

“coerência” entre os órgãos reprodutivos, o desejo sexual,  o gênero e as práticas sexuais,

assimilada  pela  heterossexualidade  compulsória  e  o  patriarcado;  patalogiza,  vigia  e

criminaliza os corpos e práticas que não são reconhecidas pela normatividade, seja através de

classificações médicas ou leis, por exemplo; através da polícia de gênero e da homofobia,

transfobia e lesbofobia aponta, reprime e tenta suprimir manifestações sexuais e de gênero

dissidentes  da  norma  (BORRILLO,  2010;  BUTLER,  2010,  2013;  COLLING,  2011;  DE

LAURETIS,  1994;  ERIBON, 2008;  HARAWAY, 2004a;  MISKOLCI,  2009;  PRECIADO,

2014; RUBIN, 1999; WARNER, 1991; WEEKS, 2010; WITTIG, 1980).

A homofobia é considerada uma das principais tecnologias de controle, repressão e

violência às pessoas com sexualidade ou identidade de gênero não condizentes com aquelas

previstas pela heteronormatividade.  A necessidade de se entender  o fenômeno de maneira

interseccional  fez  com  que  novos  conceitos  surgissem  nos  últimos  anos:  lesbofobia  e

transfobia.  Ou  seja,  a  violência  simbólica,  psicológica  e  física  que  atinge  a  população

LGBTIQ ocorre de maneira interseccional – e, além do gênero e sexualidade, ainda perpassa

as questões de cor, etnia, religião, escolaridade e renda.

A homofobia é o medo de que a valorização dessa identidade [homossexual] seja
reconhecida;  ela  se  manifesta,  entre  outros  aspectos,  pela  angústia  de  ver
desaparecer a fronteira e a hierarquia da ordem heterossexual. Ela se exprime, na
vida  cotidiana,  por  injúrias  e  por  insultos,  mas  aparece  também  nos  textos  de
professores e de especialistas ou no decorrer de debates públicos. [...]
Invisível, cotidiana, compartilhada, a homofobia participa do senso comum, embora
venha a culminar, igualmente, em uma verdadeira alienação dos heterossexuais. Por
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essas razões é que se torna indispensável questioná-la no que diz respeito tanto às
atitudes e aos comportamentos quanto a suas construções ideológicas (BORRILLO,
2010, p. 17).

Assim, mais do que uma questão de semelhança por conta de suas identidades sexuais

e de gênero, o que agregou as pessoas LGBT foi a marginalização vivida socialmente através

da  homofobia  e  suas  variantes  transfobia  e  lesbofobia.  Eribon  (2008),  Rubin  (1999)  e

Sedgwick (2007) demonstram como as pessoas dissidentes das normas sexuais e de gênero

tiveram que elaborar estratégias para se proteger da violência resultante da discriminação e

acabaram por constituir comunidades culturais e geográficas às margens da norma, silenciosas

e, durante muito tempo, invisíveis.

Um outro problema enfrentado tanto por ativistas quanto por acadêmicos dos estudos

gays  e  lésbicos,  assim como pelas  primeiras  ondas  do  feminismo,  foi  a  dependência  de

conceitos  providos  apenas  pelos  discursos  de  matriz  heteronormativa.  Assim,  apesar  da

iniciativa  crítica  de  enfrentamento  ao  machismo  e  as  discriminações  às  pessoas  com

sexualidades  e  identidade  de  gênero  dissidentes,  tanto  o  movimento  feminista  quanto  o

movimento LGBT caíram em armadilhas essencialistas e assimilacionistas.

Ou seja, as primeiras ondas do movimento feminista (e alguns setores que seguem essa

corrente ideológica até os dias atuais) buscavam uma essência identitária da mulher através

dos mesmos discursos que eram responsáveis para justificar a discriminação sofrida até então.

Exemplos são os discursos científicos da biologia, da medicina e da psiquiatria que defendiam

haver  diferenças  na  composição  biológica  entre  as  mulheres  e  homens,  que  justificariam

modos de vida que seguiam a hierarquia identitária do patriarcado, além de excluí-las dessa

produção  do  conhecimento  científico  (HARAWAY,  1995,  2004b,  2009;  KELLER,  2006;

MAFFIA, 2007; WAJCMAN, 2006). 

Algo similar acontece com o movimento LGBT. É crescente a tensão entre ativistas e

acadêmicos  queer  e  os  mais  tradicionais  da  comunidade.  Há uma crítica  contundente  ao

movimento tradicional por lutar pelos direitos civis apenas de homossexuais e se esquecer das

outras identidades também dissidentes das normas sexuais e de gênero. Entre algumas críticas

realizadas  pelas  vertentes  queer  dos  movimentos  de  defesa  às  pessoas  LGBT,  podem ser

citadas: as buscas por explicação de natureza biológica e genética para a homossexualidade; a

centralização do discurso em defesa da união entre pessoas do mesmo sexo (uma alegada

assimilação  à  heteronormatividade),  enquanto  se  deixa  a  violência  às  pessoas  LGBT em

segundo  plano;  a  pouca  atenção  dada  as  reivindicações  de  pessoas  trans  e  intersexuais

(BENTO, 2011; COLLING, 2011, 2014; MISKOLCI, 2011, 2012).
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Algumas autoras como Bento (2011), Haraway (1993, 2004, 2009), Sandoval (2000) e

Rubin (1999) ressaltam a necessidade de se levar em conta as interseccionalidades identitárias

tanto no plano político quanto no acadêmico. O exemplo a seguir é bastante ilustrativo: 

No auge da crise do movimento feminista americano, o escritor Michael Kauffman
(1993)  capta  uma  interessante  discussão  entre  duas  mulheres.  Uma delas  estava
indignada com a posição de outra mulher que não se sentia representada pelo grupo.
A primeira argumenta:  “O que você vê quando se olha no espelho?  Não é uma
mulher?  Eu  também.  Então,  temos  uma  experiência  compartilhada”.  A  outra
responde:  “Não vejo uma mulher”.  “Vejo uma negra”.  Esse foi  um momento de
grandes  rupturas  no  movimento  feminista  norte-americano,  hegemonicamente
branco e heterossexual (BENTO, 2011, p. 107).

Aqui  é  cabível  ainda  retornar  ao  exemplo  de  Haraway (1993)  sobre  a  ex-escrava

Sojourner Truth. Através de sua escrita ciborgue ela questiona com o seu discurso, ao mesmo

tempo que reitera sua identidade, reivindicando a interseccionalidade. Mais do que uma soma

das  opressões  que  aflige  cada  face  identitária  do  indivíduo  (por  exemplo,  de  mulher,  de

lésbica,  de  negra,  de  moradora  da  periferia),  a  interseccionalidade  envolve  a  lucidez  de

enxergar a composição identitária do indivíduo a partir de sua experiência de vida. Não quer

dizer que o indivíduo exemplificado não terá experiências em comum com as mulheres e com

as lésbicas,  mas  que sua configuração enquanto mulher  e  lésbica e  negra e  moradora da

periferia  implicam numa  experiência  de  vida  bastante  diferente  daquela  de  uma  mulher,

heterossexual, branca e moradora do centro da cidade. 

A consequência é a fragilidade de pensar tanto os movimentos quantos os estudos

acadêmicos identitários sem levar em conta a maneira com que os indivíduos são compostos a

partir da interseccionalidade. Ignorar a multiplicidade que compõe cada indivíduo facilita o

equívoco  de  se  apropriar  de  ferramentas  herdadas  pelo  sistema-mundo  relatado  por

Grosfoguel  (2008)  e  Haraway (1993,  1995,  2004b,  2009),  às  quais  foram durante  muito

tempo (e ainda são em algumas correntes) apropriadas pelos movimentos sociais. 

Por isso, a necessidade de empreendimentos como os das teóricas feministas e queer,

por  exemplo,  para  desconstruir  conceitos  forjados  por  esse  sistema-mundo  patriarcal,

machista, heteronormativo, eurocentrado e racista, de forma a transformá-los em categorias

que  permitam  ser  operacionalizadas  para  se  compreender  a  complexidade  dos  sujeitos

contemporâneos. 

2.4. O controverso conceito de gênero
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Conforme foi  observado  na  seção  anterior,  o  conceito  de  gênero  é  central  para  a

discussão acerca da construção do dispositivo de sexualidade e da heteronormatividade. É

partir dele que reconhecemos socialmente os padrões culturais relacionados à masculinidade e

à feminilidade. É também por meio desse conceito que o dispositivo de sexualidade permite

atribuir  significado aos  órgãos  genitais,  conforme explica  Preciado (2014),  que  torna  um

corpo homem ou mulher. É através do gênero que são sedimentadas as expectativas sobre o

que  é  ser  um homem ou  uma  mulher,  seus  comportamentos,  desejos  e  práticas  sexuais.

Aqueles que não se enquadram nesses padrões, de acordo com a heteronormatividade, são

excluídos, não reconhecíveis como humanos dotados de sexualidade normal, mas abjetos.

Donna Haraway (2004), Joan Scott (1995) e Teresa De Lauretis (1994) observam que

o gênero, no contexto da gramática, diz respeito a uma classificação, categorização de objetos

em grupos. O que constitui o gênero, neste caso, é a relação de pertencimento ou não àquela

classe pré-construída. Ao mesmo tempo, a classificação passa a construir o objeto do mesmo

modo. Haraway faz uma síntese do contexto histórico em que o conceito se desenvolveu:

Gênero foi firmemente alocado a uma problemática individualista, dentro da ampla
“incitação  ao  discurso”,  à  sexualidade  característica  da  sociedade  burguesa,
dominada pelos homens, e racista. Os conceitos de tecnologias da “identidade de
gênero” foram produzidos a partir de vários componentes: uma leitura instintualista
de Freud; o foco na psicopatologia e somatologia sexual dos grande sexologistas do
século  dezenove  (Krafft-Ebing,  Havelock  Ellis)  e  seus  seguidores;  o  contínuo
desenvolvimento da endocrinologia bioquímica e fisiológica desde os anos vinte; a
psicobiologia de diferenças sexuais nascida da psicologia comparada; as inúmeras
hipóteses  de  dimorfismo  sexual  hormonal,  de  cromossomos  e  neural,  que
convergiram nos anos cinqüenta; e as primeiras cirurgias de redefinação de gênero
por  volta  de  1960.  A  “segunda  onda”  da  política  feminista  em  torno  dos
“determinismo biológicos”  versus “construcionismo social” e das bio-políticas das
diferenças  de  sexo/gênero  ocorrem  no  interior  de  campos  pré-estruturados  pelo
paradigma de identidade de gênero, cristalizado nos anos cinqüenta e sessenta. O
paradigma da identidade de gênero era uma versão funcionalista e essencializante da
percepção de Simone de Beauvoir nos anos quarenta, de que não nasce mulher. É
significativo  que  a  construção  do  que  poderia  ser  uma  mulher  (ou  um homem)
tornou-se um problema para os funcionalistas burgueses e os existencialistas pré-
feministas no mesmo período histórico do pós-guerra no qual os fundamentos das
vidas das mulheres num sistema dominado pelos homens, num mundo capitalista,
estavam passando por reformulações básicas (HARAWAY, 2004, p. 215-216).

É um consenso entre as teóricas feministas e queer que o conceito de gênero, quando

trazido para as discussões referentes à sexualidade, diz respeito a maneira como ele é uma

construção  cultural  sobre  o  corpo  sexualizado.  A partir  dos  padrões  estabelecidos  pelos

binarismos resultantes da matriz heteronormativa corpos se tornam homens ou mulheres a

partir de seus órgãos reprodutores, traços de personalidade são alinhados aos padrões culturais

de  masculinidade  e  feminilidade,  o  desejo  sexual  é  classificado  como  heterossexual  ou
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homossexual e papéis e práticas sexuais são identificados como ativas ou passivas.

Todos  esses  binarismos,  é  importante  salientar,  tomam  um  dos  polos  como

hierarquicamente superior aos outros. Assim, numa sociedade heteronormativa, machista e

patriarcalista,  o homem/masculino/heterossexual/ativo se enquadra no topo dessa pirâmide

social  – como aquela sugerida por Rubin (1999).  Além disso,  aqueles  corpos que não se

enquadram nestes binarismos são tomados como incoerentes e não inteligíveis, restando assim

a marginalização. 

Conforme se verá adiante, isso não quer dizer que as identidades não sejam reais ou

que os corpos não possuam agência. O que acontece é um conjunto de operações simbólicas

sobre esses corpos, através de tecnologias do dispositivo de sexualidade, que os interpelam,

desde antes de nascer, a ocupar essas identidades sexuais e de gênero. Tais operações (de

nomeação, negação, proibição, regulação, controle, correção, repressão, afirmação, assunção,

entre outros) serão realizadas e reiteradas ao longo da vida dessas pessoas. É com base nessas

operações simbólicas que os indivíduos significam sua sexualidade e seu gênero.

As  concepções  culturais  de  masculino  e  feminino  como  duas  categorias
complementares,  mas  que  se  excluem  mutuamente,  nas  quais  todos  os  seres
humanos são classificados formam, dentro de cada cultura, um sistema de gênero,
um  sistema  simbólico  ou  um  sistema  de  significações  que  relaciona  o  sexo  a
conteúdos  culturais  de  acordo  com  valores  e  hierarquias  sociais.  Embora  os
significados possam variar de uma cultura para outra,  qualquer sistema de sexo-
gênero está  sempre intimamente interligado a fatores  políticos  e  econômicos em
cada  sociedade.  Sob  essa  ótica,  a  construção  cultural  do  sexo  em  gênero  e  a
assimetria que caracteriza todos os sistemas de gênero através das diferentes culturas
(embora cada qual a seu modo) são entendidas com sendo “sistematicamente ligadas
à organização da desigualdade social.”
O sistema  sexo-gênero,  enfim,  é  tanto  uma  construção  sociocultural  quanto  um
aparato semiótico, um sistema de representação que atribui significado (identidade,
valor,  prestígio,  posição  de  parentesco,  status  dentro  da hierarquia  social  etc.)  a
indivíduos dentro da sociedade. Se as representações de gênero são posições sociais
que  trazem  consigo  significados  diferenciais,  então  o  fato  de  alguém  ser
representado ou se representar como masculino ou feminino subentende a totalidade
daqueles atributos sociais. Assim, a proposição de que a representação de gênero é a
sua construção, sendo cada termo a um tempo o produto e o processo do outro, pode
ser reexpressa com mais exatidão: “A construção do gênero é tanto o produto quanto
o processo de sua representação” (DE LAURETIS, 1994, p. 211-212).

As autoras, de um modo geral, propõem definições que acabam culminando na síntese

relatada  mais  acima.  Aqui,  serão  expostas  algumas  das  principais  proposições  acerca  do

gênero de  pesquisadores feministas e queer. Apesar de possuírem diferenças – muitas vezes

ligadas às concepções da especialidade acadêmica de cada uma – são filósofas, historiadoras,

semioticistas, antropólogas – elas concordam em alguns aspectos. Principalmente no processo

duplo  e  concomitante  de  construção  cultural  das  identidades  sexuais  e  de  gênero.  Esse



76

processo se dá a partir da matriz heteronormativa e da agência do corpo, que assimila essas

construções,  mas  também  provoca  rupturas  e  deslocamentos  a  partir  da  experiência  e

trajetória de vida de cada indivíduo.

Vale ressaltar ainda que as classificações de gênero e sexualidade nada mais são do

que categorias analíticas e políticas construídas cultural e socialmente a partir de discursos

acadêmicos e políticos para se pensar essas instâncias. Dificilmente elas conseguem abranger

a multiplicidade de corpos e modos de vida de cada indivíduo ao longo de sua existência.

[...]  os  homens  e  as  mulheres  reais  não  cumprem  sempre,  nem  cumprem
literalmente,  os termos das prescrições de sua sociedade ou de nossas categorias
analíticas. Os/as historiadores/as precisam, em vez disso, examinar as formas pelas
quais  as  identidades  generificadas  são  substantivamente  construídas  e  relacionar
seus achados com toda uma série de atividades, de organizações e representações
sociais historicamente específicas (SCOTT, 1995, p. 88)

Scott  (1995,  p.  72-73)  explica  que  a  utilização  referente  à  sexualidade  se  deu no

contexto do início do movimento feminista americano. A ideia era que a palavra representasse

a rejeição do determinismo biológico que usava o "sexo" e a "diferença sexual" para se referir

à mulher. O uso do termo "gênero" objetivaria, assim, demonstrar a maneira relacional como

as definições normativas compõem o que é chamado feminilidade. Isso, segundo a autora,

teve  como consequência  o  enfoque  no estudo de  que  como as  sexualidades  masculina  e

feminina se constituíam de maneira relacional. A desmistificação da construção do gênero,

assim, iria favorecer uma reescrita da história a partir de uma perspectiva que não excluísse

ou marginalizasse as mulheres da produção acadêmica científica e histórica.

A definição de gênero de Scott (1995, p. 86-88) consiste em duas proposições: "(1) o

gênero é um elemento constitutivo de relações sociais  baseadas nas diferenças percebidas

entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder". A

primeira se subdivide em quatro aspectos: a evocação de representações simbólicas através

dos  símbolos  disponíveis  culturalmente;  os  conceitos  normativos  que  interpretam  essas

representações de maneira limitada; a noção de fixidez da representação binário do gênero; a

identidade subjetiva. Sobre a segunda proposição ela diz:

[...] o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Seria
melhor dizer: o gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do
qual, o poder é articulado. O gênero não é o único campo, mas ele parece ter sido
uma  forma  persistente  e  recorrente  de  possibilitar  a  significação  do  poder  no
ocidente, nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. Como tal, esta parte da definição
poderia aparentemente pertencer à seção normativa de meu argumento, mas isso não
ocorre, pois os conceitos de poder, embora se baseiem no gênero, nem sempre se
referem literalmente ao gênero em si mesmo. O sociólogo francês Pierre Bourdieu
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tem escrito sobre como a ‘di-visão do mundo’, baseada em referências às ‘diferenças
biológicas,  e,  notadamente  àquelas  que  se  referem  à  divisão  do  trabalho  de
procriação e de reprodução’, operam como ‘a mais fundada das ilusões coletivas’.
Estabelecidos como um conjunto objetivo de referências,  os conceitos de gênero
estruturam a percepção e a organização concreta e simbólica de toda a vida social.
Na  medida  em  que  essas  referências  estabelecem  distribuições  de  poder  (um
controle ou um acesso diferencial aos recursos materiais e simbólicos),  o gênero
torna-se implicado na concepção e na construção do próprio poder. O antropólogo
francês Maurice Godelier assim o formulou: “[...] não é a sexualidade que assombra
a  sociedade,  mas  antes  a  sociedade  que  assombra  a  sexualidade  do  corpo.  As
diferenças entre os corpos, relacionadas ao sexo, são constantemente solicitadas a
testemunhar  as  relações  sociais  e  as  realidades  que  não  têm nada  a  ver  com a
sexualidade. Não somente testemunhar, mas testemunhar para, ou seja, legitimar”
(SCOTT, 1995, p. 88-89).

Assim, as relações de poder ao mesmo tempo que já ocorrem de maneira engendrada,

tem no gênero a fonte de produção e sustentação dessa dinâmica hierárquica. Wittig (1980, p.

106-109) e Rubin (1999, p. 169-170) atribuem à heterossexualidade compulsória a fonte da

opressão das mulheres. 

Desde a instituição do casamento, como relação objetificada da mulher enquanto posse

(negociável)  do  homem nos  sistemas  de  parentesco,  até  a  divisão  sexual  do  trabalho,  a

heterossexualidade obrigatória seria o sustentáculo dessas opressões. Numa revisão crítica das

autoras, Haraway (2004) faz uma síntese dessa ideia:

[...] O que faz uma mulher é uma relação específica de apropriação por um homem.
Como  raça,  sexo  é  uma  formação  “imaginária”  do  tipo  que  produz  realidade,
inclusive corpos percebidos então como anteriores a toda construção. A “mulher”
existe  apenas  como  esta  espécie  de  ser  imaginário,  enquanto  as  mulheres  são
produto  de  uma  relação  social  de  apropriação,  naturalizada  como  sexo.  Uma
feminista é alguém que lua pelas mulheres enquanto classe e pela desaparição de tal
classe. A luta principal é pela destruição do sistema social da heterossexualidade,
porque  “sexo”  é  a  categoria  política  naturalizada  que  funda  a  sociedade  como
heterossexual. Todas as ciências sociais baseadas na categoria de “sexo” (a maioria
delas) devem ser destruídas. Neste sentido, as lésbicas não são “mulheres” porque
estão fora da economia política da heterossexualidade. A sociedade lésbica destrói as
mulheres enquanto grupo natural. 
Assim, teorizada a partir de três quadros distintos, a recusa ao casamento era central
para a visão política de Rubin, Rich e Wittig nos anos setenta e início dos oitenta. O
casamento encapsulava e reproduzia a relação antagônica dos dois grupos sociais
coerentes,  homens  e  mulheres.  Nas  três  formulações  tanto  o  binarismo
natureza/cultura  como  a  dinâmica  do  producionismo  impedia  a  continuação  da
análise. A retirada das mulheres da economia do casamento era uma figura potente e
uma  política  de  recusa  aos  homens  e,  assim,  a  favor  da  auto-constituição  das
mulheres  como  sujeitos  pessoais  e  históricos  fora  da  instituição  da  cultura  dos
homens na troca e apropriação dos produtos (incluídos os bebês) das mulheres. Ser
um sujeito no sentido ocidental significava reconstituir as mulheres fora das relações
de reificação (como presente, mercadoria, objeto de desejo) e apropriação (de bebês,
sexo, serviços) (HARAWAY, 2004, p. 225-226).

De Lauretis (1994, p. 214-215) propõe que o sujeito do feminismo, para escapar a essa
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armadilha da ideologia de gênero heteronormativa, deve se constituir em seu exterior, mas

também a partir dela – um paradoxo reconhecido  por ela. O conceito de sujeito feminino,

cristalizado numa identidade essencialista (biológica ou sociológica) de mulher, segundo a

autora, se  apoia  na  ideia  de  que  haja  uma  constituição  deste  ser  anterior  às  práticas

representacionais. 

A negação  da  construção  histórica  do  gênero  acaba  por  resultar  no  antagonismo

simplista entre homens e mulheres,  como se esse fosse o cerne da questão,  por exemplo.

Assim,  a  autora,  de  modo  similar  à  figuração  ciborgue  de  Haraway  (2009),  propõe  a

constituição de um sujeito do feminismo que não está necessariamente ligado à categoria

mulher.  Para ela,  o  que  difere  esse  sujeito  paradoxal  é  a  consciência  de  que  ele  está  na

ideologia do gênero e ao mesmo tempo fora.

[...] é um sujeito cuja definição ou concepção se encontra em andamento, neste e em
outros textos críticos feministas: e, insistindo neste ponto mais uma vez, o sujeito do
feminismo, como o sujeito de Althusser, é uma construção teórica (uma forma de
conceitualizar,  de  entender,  de  explicar  certos  processos  e  não  as  mulheres).
Entretanto,  assim  como  o  sujeito  de  Althusser,  que,  estando  totalmente  “na”
ideologia, acredita estar fora e livre dela, o sujeito que vejo emergir dos escritos e
debates  correntes  dentro  do  feminismo  está  ao  mesmo tempo  dentro  e  fora  da
ideologia do gênero, e está consciente disso, dessas duas forças, nessa divisão, dessa
dupla visão.
[...] a discrepância, a tensão, e o constante deslize entre, de um lado, a Mulher como
representação, como o objeto e a própria condição de representação e, de outro lado,
as  mulheres  como seres  históricos,  sujeitos  de  “relações  reais”,  são motivadas e
sustentadas por uma contradição em nossa cultura, uma contradição irreconciliável:
as mulheres se situam tanto dentro quanto fora do gênero, ao mesmo tempo dentro e
fora da representação. Que as mulheres continuem a se tornar Mulher, continuem a
ficar  presas  ao  gênero  assim  como  o  sujeito  de  Althusser  à  ideologia,  e  que
persistamos em fazer a relação imaginária mesmo sabendo, enquanto feministas, que
não somos isso, e sim sujeitos históricos governados por relações sociais reais, que
incluem predominantemente o gênero – está é a contradição sobre a qual a teoria
feminista deve se apoiar, contradição que é a própria condição de sua existência.
Obviamente, então, o feminismo não pode ser tido como ciência, como um discurso
ou uma realidade que está fora da ideologia, ou fora do gênero como instância de
ideologia (DE LAURETIS, 1994, p. 217-218).

A autora  faz  referência  justamente  ao  fato  de  que  foi  a  matriz  de  pensamento

dominante  que  originou  a  identidade  em  questão,  permitindo  assim  a  possibilidade  de

questionamento e ruptura de si mesma. Ou seja, fora da ideologia hegemônica, o feminismo e

suas conceituações críticas ao gênero não poderiam existir, já que dependem da linguagem

existente para suas elaborações. Ainda assim, é deste modo que ela se posiciona, em forma de

dupla  escrita,  fora  da  ideologia  dominante.  Ou  como  Haraway  (1993,  2009)  propõe,  a

existência ciborgue tem a capacidade de se apropriar da escrita que foi utilizada para marcá-la

e assim produzir uma nova escritura.
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De Lauretis (1994, p. 228) utiliza o termo “experiência” para se referir ao modo como

a subjetividade se constrói a partir de “complexo de efeitos, hábitos, disposições, associações

e percepções significantes que resultam na interação semiótica do eu com o mundo exterior”.

O  engajamento  contínuo  de  cada  sujeito  na  realidade  social  torna  a  configuração  de

significados da experiência em algo único e particular de cada indivíduo.

Assim, a autora sugere que, quando utilizava em seus trabalhos esse conceito para

explicar o engendramento do sujeito como feminino, na verdade se referia à “experiência do

gênero, os efeitos de significado e as auto-representações produzidas no sujeito pelas práticas,

discursos  e  instituições  socioculturais  dedicados  à  produção de homens  e  mulheres”  (DE

LAURETIS, 1994, p. 229)

O conceito de performatividade de gênero, elaborada por Judith Butler (2010, 2013)

consegue aprofundar o processo de constituição do gênero. Inspirada pela teoria dos atos de

linguagem, a autora sugere que o gênero se faz enquanto performativo. Ou seja, a constituição

do gênero se trata de um processo contínuo de construção ao longo da vida humana, com base

nas  práticas  regulatórias  da  matriz  heteronormativa.  A reiteração  contínua  cria  a  suposta

naturalidade de que o gênero sempre existiu, ao mesmo tempo que reforça a matriz que a

originou.

A coerência e a naturalidade da heterossexualidade como normal não passa de um

efeito dessas práticas regulatórias. Isso se evidencia justamente através das “incoerências”,

que o dispositivo de sexualidade nega, reprime e controla. As dissidências sexuais e de gênero

deslocam  as  categorizações.  Então,  tal  como  De  Lauretis  (1994)  concebe  o  sujeito  do

feminismo como o indivíduo que existe no interior de uma ideologia de gênero dominante que

a determina, mas não a impede de questioná-la ou provocar rupturas, Judith Butler propõe que

a mesma matriz que categoriza as identidades sexuais e de gênero guarda o potencial de sua

ruína a partir de sua própria incapacidade de retirar a agência dos corpos:

[...] atos, gestos e desejo produzem o efeito de um núcleo ou substância interna, mas
o produzem na superfície do corpo, por meio do jogo de ausências significantes, que
sugerem, mas nunca revelam, o princípio organizador da identidade como causa.
Esses atos, gestos e a atuações, entendidos em termos gerais, são performativos, no
sentido de que a essência ou identidade que por outro lado pretendem expressar são
fabricações manufaturadas  e  sustentadas  por  signos  corpóreos  e  outros  meios
discursivos. O fato de o corpo gênero ser marcado pelo performativo sugere que ele
não tem  status ontológico separado dos vários atos que constituem sua realidade.
Isso também sugere que, se a realidade é fabricada como uma essência interna, essa
própria  interioridade  é  efeito  e  função  de  um  discurso  decididamente  social  e
público, da regulação pública da fantasia pela política de superfície do corpo, do
controle da fronteira do gênero que diferencia interno de externo e, assim, institui a
‘integridade’ do sujeito. Em outras palavras, os atos e gestos, os desejos articulados
e postos em ato criam a ilusão de um núcleo interno e organizador do gênero, ilusão
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mantida discursivamente com o propósito de regular a sexualidade nos termos da
estrutura obrigatória da heterossexualidade reprodutora. Se a ‘causa’ do desejo, do
gesto e do ato, pode ser localizada no interior do ‘eu’ do ator, então as regulações
políticas  e  as  práticas  disciplinares  que  produzem  esse  gênero  aparentemente
coerente  são  de  fato  deslocadas,  subtraídas  à  visão.  O  deslocamento  da  origem
política e discursiva da identidade de gênero para um ‘núcleo’ psicológico impede a
análise  da  constituição  política  do  sujeito  marcado  pelo  gênero  e  as  noções
fabricadas sobre a interioridade inefável de seu sexo ou sua verdadeira identidade.”
(BUTLER, p. 194-195)

 

 Preciado (2014) faz críticas à teoria de Butler e a acusa de esquecer do corpo, tomando

a influência das práticas culturais linguístico-discursivas como implacáveis na constituição da

identidade. Ela diz que na verdade o gênero é prostético e apenas se dá na materialidade dos

corpos – sem a materialidade dos corpos não haveria superfície onde se atribuir as definições

normativas de sexo e gênero.

A autora acredita que esse desfazer-se “prematuramente do corpo e da sexualidade”

impossibilita enxergar criticamente os processos tecnológicos de inscrição que permitem que

as performances “passem” por naturais ou não. Os argumentos de Preciado (2014, p. 93-94)

são pertinentes em alguns pontos: a questão da necessidade de uma materialidade corpórea

para o gênero e o sexo se inscrever; as tecnologias que permitem ou não a inscrição dessas

performances como legítimas ou não. No entanto, é possível que ela cometa um equívoco

muito comum quando se discute o conceito de Butler.

Acredita-se que haja uma confusão entre o conceito de performatividade de gênero por

Butler e o uso da palavra performance, no sentido de teatralidade e “se passar por”. É bastante

popular o famoso exemplo da performance  drag-queen para denunciar a artificialidade das

construções de gêneros, a partir da imitação daquelas qualidades consideradas femininas. A

autora  o faz  para  demonstrar  como aquelas  características  que  são  ditas  como naturais  e

reservadas  a  certos  corpos  pela  heteronormatividade  podem  ser  facilmente  executadas

artisticamente numa performance, denunciando assim o seu caráter construído.

No  entanto,  apesar  da  teatralidade  e  a  imitação  fazerem parte  das  tecnologias  do

dispositivo de sexualidade heteronormativo, a performatividade de gênero não ignora o corpo.

Em respostas  às  críticas  que recebeu pelo conceito elaborado em sua obra  Problemas de

gênero, Judith Butler (2010) propõe que:

O que está em jogo nessa reformulação da materialidade dos corpos é o seguinte: (1)
a remodelação da matéria dos corpos como efeito de uma dinâmica do poder, de tal
forma  que  a  matéria  dos  corpos  será  indissociável  das  normas  regulatórias  que
governam  sua  materialização  e  a  significação  daqueles  efeitos  materiais;  (2)  o
entendimento da performatividade não como ato pelo qual o sujeito traz à existência
aquilo que ela ou ele nomeia, mas, em vez disso, como aquele poder reiterativo do
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discurso para produzir os fenômenos que ele regula e constrange; (3) a construção
do sexo não mais como um dado corporal sobre o qual o construto do gênero é
artificialmente imposto, mas como uma norma cultural que governa a materialização
dos  corpos;  (4)  repensar  o  processo  pelo  qual  uma norma  corporal  é  assumida,
apropriada, adotada: vê-la não como algo, estritamente falando, que se passa com
um sujeito, mas, em vez disso, que o sujeito, o “eu” falante, é formado em virtude de
ter  passado por  esse  processo de  assumir  um sexo;  e  (5)  uma vinculação  desse
processo de “assumir” um sexo com a questão da  identificação e com os meios
discursivos pelos quais o imperativo heterossexual possibilita certas identificações
sexuadas e impede ou nega outras identificações. Esta matriz excludente pela qual
os sujeitos são formados exige, pois, a produção simultânea de um domínio de seres
abjetos,  aqueles  que  ainda  não  são  “sujeitos”,  mas  que  formam  o  exterior
constitutivo  relativamente  ao  domínio  do  sujeito.  O  abjeto  designa  aqui
precisamente aquelas zonas “inóspitas” e “inabitáveis” da vida social, que são, não
obstante, densamente povoadas por aqueles que não gozam do status de sujeito, mas
cujo habitar sob o signo do “inabitável” é necessário para que o domínio do sujeito
seja circunscrito. Essa zona de inabilidade constitui o limite definidor do domínio do
sujeito;  ela  constitui  aquele  local  de  temida  identificação  contra  o  qual  –  e  em
virtude do qual – o domínio do sujeito circunscreverá sua própria reivindicação de
direito à autonomia e à vida. Neste sentido, pois, o sujeito é constituído através da
força  da  exclusão  e  da  abjeção,  uma força  que  produz  um exterior  constitutivo
relativamente ao sujeito,  um exterior  abjeto que está,  afinal,  “dentro” do sujeito,
como seu próprio e fundante repúdio (BUTLER, 2010, p. 155).

Assim  a  performatividade  não  deve  ser  tomada  como  um  episódio  singular  ou

pensado, mas como uma reiteração citacional através da qual o discurso produz os efeitos que

nomeia. As normas regulatórias do “sexo” operam de forma performativa para constituir a

materialidade do corpo sexuado que sirva à consolidação da heteronormatividade.  O sexo

torna o corpo legível culturalmente, mas não se deve pensar o gênero como uma construção

cultural imposta sobre o corpo (BUTLER, 2010, p. 154-155).
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3 O MÉTODO: APROPRIAÇÕES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS DA 

ANÁLISE DE CONTEÚDO E ANÁLISE DO DISCURSO

O presente capítulo disserta sobre os procedimentos metodológicos e a fundamentação

teórica acerca da análise de conteúdo e de discurso. Primeiro, é explicada a composição do 

corpus de análise, seguida explicação das categorias apropriadas para análise. Por fim realiza-

se a discussão mais aprofundada acerca dos conceitos apropriados da análise do discurso. 

Ressalva-se que os conceitos apropriados sobre os estudos em jornalismo já foram discutidos 

teoricamente no primeiro capítulo.

3.1 Procedimentos metodológicos

O principal objetivo deste trabalho é mapear e analisar os enquadramentos existentes

ao longo da cobertura referente às identidades sexuais e de gênero dissidentes nos jornais

Folha de S. Paulo e O Globo22 nos anos de 2004 e 2014. A questão norteadora é: a cobertura

segue uma orientação heteronormativa ou rompem com essa matriz de pensamento? Além

disso, é também identificar os principais tópicos pautados pelos jornais estudados acerca do

tema no período de análise e mapear os discursos referentes às identidades LGBT e o modo

como participam na composição dos frames.

Optou-se pela realização de uma análise diacrônica (anos de 2004 e 2014) porque

assim é possível mapear que tópicos foram pautados sobre o tema nas duas épocas, além de

ser possível identificar se houve transformações na maneira com que os jornais cobriram esses

assuntos. Tal análise permite também mapear se os discursos sobre as identidades sexuais e de

gênero sofreram mudanças ao longo do tempo e quais foram.

Como figurava  entre  os  objetivos  específicos  o mapeamento  dos  tópicos  pautados

acerca das identidades sexuais e de gênero dissidentes da heteronormatividade, o recorte do

corpus visou emular uma aleatoriedade, de forma a não se restringir a apenas um caso coberto

pela mídia sobre o tema, ou então a eventos periódicos como as paradas do orgulho LGBT.

Assim, o recorte temporal definido foi o primeiro e último mês de cada semestre nos anos de

2004  e  2014,  de  maneira  que  se  alternassem  os  jornais.  Tal  amostragem  é  melhor

compreendida através do seguinte quadro:

22 Os dois jornais quality paper de maior circulação no país em 2014, segundo a Associação Nacional de 
Jornais.
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QUADRO 3 – Distribuição temporal do corpus analisado

2004 2014

JAN JUN JUL DEZ JAN JUN JUL DEZ

Folha de S. Paulo X X X X

O Globo X X X X

A apuração das unidades de análise (as matérias selecionadas) passou por algumas

filtragens. Primeiro,  foi  decidido que apenas os gêneros jornalísticos notícia e reportagem

iriam compor o corpus de análise, excluindo assim textos opinativos como colunas, cartas e

editoriais.  Tal  escolha  se  deu  porque  o  objetivo  é  mapear  como  a  temática  LGBT  é

enquadrada pelas matérias noticiosas. É, também, discutir como os discursos sociais sobre o

assunto  na  contemporaneidade  emergem  através  da  enunciação  jornalística,  como  a

construção do discurso jornalístico e das fontes se referem a esses tópicos.

Ou seja, tal decisão demandou a delimitação de algumas categorias a partir de marcas

textuais que são melhor delimitadas teoricamente na construção do texto noticioso: o título, o

lead23,  os  valores-notícia,  as  fontes  jornalísticas.  Analisar  outros  gêneros  jornalísticos

implicaria na composição de categorias analíticas diferentes a serem estudadas.

Em segundo lugar, dada a natureza qualitativa da pesquisa, optou-se por selecionar

apenas as matérias de topo e destaque de páginas. Como o levantamento foi realizado a partir

da consulta, página a página, do acervo impresso dos jornais disponibilizados digitalmente em

seus sites, a decisão de selecionar apenas os destaques otimizou o tempo de captura e filtrou a

relevância das unidades de análise.

Tal justificativa também fundamenta o recorte das editorias. A captura se restringiu às

editorias que abrangiam o cotidiano das cidades, local (de cada jornal) e nacionalmente, a

política  nacional  e  o  mundo  –  acredita-se  que  essa  variedade  de  editorias  contemplam

acontecimentos de várias naturezas sobre o assunto estudado. Assim, foram selecionadas no

ano de 2004 as editorias “Brasil” e “Mundo” na Folha de S. Paulo, e “O País”, “Rio” e “O

Mundo” em O Globo. No ano de 2014, foram “Cotidiano”, “Poder” e “Mundo” na Folha de

S. Paulo, e “O País”, “Rio”, “O Mundo” e “Sociedade”, em O Globo.

É bastante pertinente ressaltar também que ambos os jornais passaram por mudanças

23 “O lead é o primeiro parágrafo da notícia em jornalismo impresso; por extensão, a abertura do texto nos 
noticiários radiofônicos. Trata-se do relato sumário e particularmente ordenado do fato mais interessante de uma 
série e não do resumo da notícia toda, como aparece em algumas descrições” (LAGE, 2012, p. 96).
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editoriais, principalmente no visual e disposição das matérias, nos anos de 2004 e 2014. Além

das editorias renomeadas no caso da Folha de S. Paulo e do acréscimo de uma editoria no

Globo, é perceptível a mudança na redação das matérias em O Globo. Elas passaram a ter

uma composição  mais  extensa  em número de  linhas,  com parágrafos  mais  longos.  Outra

mudança é o deslocamento do lead, que passa se apresentar, às vezes, no meio ou final do

primeiro parágrafo,  ou até no segundo parágrafo das matérias.  Na Folha de S. Paulo essa

característica é mais rara.

Preferiu-se,  também,  não  trabalhar  com  a  pesquisa  de  termos-chave  porque  isso

poderia implicar na exclusão de algum material pertinente para o estudo. Algumas matérias

abordam assuntos  ligados  à  comunidade  LGBT sem necessariamente  utilizar  termos  que

identifiquem as identidades sexuais e de gênero das pessoas (LEAL e CARVALHO, 2012).

Um exemplo  foi  citado em trabalho anterior  (FRANCISCO, 2013),  em que uma matéria

relatava um crime de homofobia: uma jovem havia sido morta pelo pai e irmão da namorada

que não aceitavam a relação – em nenhum momento foi utilizado termos que identificassem a

sexualidade da vítima e de sua namorada, assim como não há na matéria menção do termo

homofobia.

Outra questão decorrente desta escolha surgiu durante a seleção do corpus. Algumas

matérias que abordavam a epidemia do vírus HIV e da Aids, por exemplo, assuntos correntes

relacionados às discussões de sexualidades e gêneros,  nem sempre se referiam às pessoas

LGBT. Assim, optou-se por excluí-las da amostragem. 

Todas essas constatações foram verificadas ao longo de três exploratórias realizadas

pelo pesquisador. Uma aconteceu no segundo semestre de 2014 que consistiu na pesquisa com

a  palavra-chave  “homofobia”  no  acervo  online  da  Folha  de  S.  Paulo  no  período

correspondente ao primeiro semestre daquele ano. A segunda e terceira exploratórias foram

realizadas já adotando os procedimentos metodológicos definidos para este trabalho e resultou

no corpus definitivo da pesquisa. Uma foi realizada durante o primeiro trimestre e a outra no

segundo  trimestre  de  2015.  Após  a  aplicação  dessas  triagens,  o  corpus  contemplou  59

matérias jornalísticas, entre notícias e reportagens, que foram analisadas através de categorias

elaboradas (BARDIN, 2010) a partir de conceitos oriundos das teorias do jornalismo e da

análise do discurso. 

O roteiro de trabalho seguiu a sugestão de Soares (2006, p. 461-464) para análises de

enquadramentos. Na fase de definição do objeto, em que é realizada a definição do problema

de pesquisa e a fundamentação teórica, estabelecemos o recorte (coberturas jornalísticas sobre

a comunidade de pessoas LGBT) e a fundamentação teórica acerca do tema (como se pode
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ver no capítulo dois, sobre as sexualidades e gêneros), que deve contextualizar e embasar a

análise.

Na fase da observação, delimitamos as publicações, os períodos e as seções escolhidas

para compor o  corpus.  Para o levantamento do material,  foi  realizada a leitura flutuante.

Tomando como base as indicações metodológicas propostas por Bardin (2010) e Hercovitz

(2007),  categorias analíticas foram criadas a  partir  de conceitos das teorias do jornalismo

(título; lead; valor-notícia; fontes jornalísticas) e da análise do discurso (relações de força/

lugares  de  fala  e  de  sentido/  interdiscursos).  No  quadro  analítico  (apêndice),  tais

características foram catalogadas, a partir da superfície linguística das matérias (suas marcas

textuais) em suas seções correspondentes.

A análise dos textos seguiu a ordem das categorias e a atenção à estrutura das matérias.

Ressalva-se que, apesar de o título e o lead constituírem categorias catalogadas separadamente

no quadro analítico, as matérias tiveram os textos completos analisados a partir da análise do

discurso. Ao longo da primeira leitura, flutuante e exploratória, e da segunda, analítica com

base  nas  categorias,  o  pesquisador  se  preocupou  em  identificar  padrões  estruturais  das

matérias, assim como discursivos que poderiam compor os enquadramentos. 

Os enquadramentos foram sendo definidos a partir  desses padrões textuais (uso de

terminadas fontes jornalísticas, palavras e discursos; repetições de construções discursivas) e

temáticos  que se repetiam, além das classificações das categorias elaboradas para análise.

Alguns, apesar de não se repetirem, remetiam diretamente às problemáticas de sexualidade e

gênero  discutidas  pelos  estudos  feministas  e  queer,  como  o  enquadramento  Família  e

controvérsia,  que  inclusive  foi  o  foco de  uma pesquisa  anterior  do  autor  (FRANCISCO,

2013).

Os  resultados  quantitativos  das  categorias  analisadas  foram  pareados  com  os

enquadramentos mapeados através da análise qualitativa realizada na segunda leitura, que se

baseou  na  perspectiva  dos  estudos  feministas  e  queer.  Os  dados  quantitativos  fornecem

suporte  à  pesquisa,  assim  como  auxiliam  a  caracterizar  os  enquadramentos  a  partir  das

categorias elaboradas a partir das teorias do jornalismo. Eles também agregam rigor científico

ao  sustentar  a  particularidade  da  interpretação  qualitativa  a  partir  dos  estudos  sobre  o

discurso.  

A terceira fase, da descrição, e a quarta, da interpretação, serão expostas ao longo do

próximo  capítulo.  A fase  descritiva  consiste  na  caracterização  geral  dos  achados.  Serão

expostas as categorizações sobre os tipos de acontecimentos identificados na matéria, assim

como a tipologia das fontes jornalísticas  e dos valores-notícia.  Na fase interpretativa,  são
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introduzidos os enquadramentos resultantes do mapeamento, caracterizando e relacionando-os

com as categorias classificatórias descritas anteriormente, assim como com o conteúdo teórico

dissertado nos capítulos anteriores.

Bardin (2010, p. 145-148) explica que a categorização consiste na classificação dos

elementos pesquisados no corpus de análise a partir de critérios previamente estabelecidos

pelo pesquisador. Essas categorias são úteis para agrupar elementos que seguem uma mesma

característica.  Ela  diz,  por  exemplo,  que  o  critério  de  categorização  pode ser  semântico,

sintático, léxico e expressivos.

A autora também diz que boas categorias possuem algumas qualidades: a exclusão

mútua,  a  homogeneidade,  a  pertinência,  a  objetividade  e  a  fidelidade,  a  produtividade.  A

primeira sugere que cada elemento do corpus não pode estar em mais de uma categoria. A

homogeneidade define que uma categoria deve orientar a classificação em apenas um eixo de

registro analítico. A pertinência está ligada à adequação daquelas categorias aos objetivos do

analista e às características do corpus. A objetividade e a fidelidade consiste em explicitar da

maneira mais detalhada possível as variáveis com que se está tratando assim como determinar

que característica faz com que os elementos classificados entrem numa determinada categoria.

A produtividade corresponde à fertilidade daquelas categorias – se elas são úteis, se fornecem

dados e inspiram novas hipóteses.

Conforme explicado anteriormente, as categorias criadas para este trabalho têm como

base as teorias do jornalismo (título, lead, valor-noticia, fontes jornalísticas) e do discurso

(relações de força e de sentido/ lugares de fala e interdiscurso). 

A leitura analítica das matérias com base nos estudos sobre o discurso foi feita levando

em conta os títulos  e  subtítulos,  assim como o texto noticioso de forma completa.  Deste

modo, sempre que pertinente, foram ressalvadas ao longo da análise as ocorrências em que o

título reforçava ou impunha um determinado interdiscurso ou enquadramento, assim como

quando ele destoava do lead ou do restante do texto jornalístico.

 Quanto ao lead, foram registrados os aspectos que respondem às clássicas perguntas

da apuração jornalística (O que? Quem? Quando? Onde? Como? Por que?). Foram excluídas

as perguntas “Onde?” e “Quando?” porque, ao longo da análise, percebeu-se que não eram

pertinentes para a pesquisa. Ou seja, o local ou o dia em que um acontecimento ocorria pouco

interferia no enquadramento, pouca relação foi observada com relação aos enquadramentos ou

interdiscursos.

A contabilização  das  classificações  do  lead  seguiu  um registro  geral,  de  todos  os

aspectos do lead que estavam presentes no texto e uma segunda leitura que destacava apenas o
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primeiro aspecto a aparecer na matéria. Caso estes fossem “Onde?” ou “Quando?” seguia-se

para o aspecto seguinte.

A categoria de valor-notícia foi classificada a partir da proposição de Gislene Silva

(2014), que envolve aspectos intrínsecos ao acontecimento. Tentou-se realizar uma análise a

partir  de  uma  sistematização  que  revisava  os  vários  autores  que  estudam  os  critérios  e

sugerem classificações,  porém o  empreendimento  não se  mostrou  tão  frutífero  quanto  as

categorias propostas por Silva, conforme foi explicado no primeiro capítulo deste trabalho. A

classificação seguiu a partir da leitura dos títulos, subtítulos e leads das matérias. Seguiu-se o

mesmo padrão  do lead.  Primeiro,  foi  realizada  uma análise  que buscou apontar  todos os

valores relacionados àquele acontecimento. Em seguida, em um segundo exercício de leitura,

definiu-se o valor mais proeminente naquela matéria. Priorizou-se as informações dispostas

no título para isso.

Para classificar a categoria de fontes jornalísticas, foi realizada uma apropriação da

proposta de Josenildo Guerra (2005, p. 10). O autor as classifica de acordo com a relação

delas com o acontecimento. Desse modo, há fontes envolvidas (“participam direto do fato.

Não se  aplica  para  pessoas  em função de representação institucional”),  autorizadas  (“são

pessoas com função de representação institucional ou organizacional”), testemunhais (“são

aquelas que presenciam o fato, embora não tenham necessariamente nenhuma participação

direta no seu desenrolar”) e qualificadas (“têm um conjunto de conhecimentos especializados

sobre um dos aspectos que caracteriza o acontecido”).

Na categoria de relações de forças (lugares de fala) foram catalogadas e discutidas as

posições sociais das fontes envolvidas e como esse lugar legitimava o discurso enunciado por

elas. Base para a análise dessa categoria foram as proposições teóricas de Michel Foucault

(2014)  sobre  a  ordem  do  discurso  e  as  noções  de  capital  social,  cultural,  econômico  e

simbólico de Pierre Bourdieu (1989; 2005).

Por fim, a categoria analítica de relações de sentidos (interdiscursos) foi criada a partir

da noção de interdiscurso como explicadas por Orlandi (2012) e Maingueneau (2013). Nesta

seção foram catalogados os enunciados das fontes e do próprio texto jornalístico que ecoavam

discursos  já  ditos  e  que  circulam  socialmente,  seja  no  senso  comum  ou  nos  campos

acadêmicos.  Dois  conceitos  úteis  nesta  análise  foram  os  de  fraseologia  ou  cristalização

(CHARAUDEAU E MAINGUENEAU,  2014)  e  o  de  efeito  metafórico  ou  deslocamento

polissêmico (ORLANDI, 2012).
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3.2 Ferramental teórico e metodológico

Uma das formas de se analisar a orientação da cobertura, se ela segue uma matriz de

pensamento heteronormativa,  é através do mapeamento dos enquadramentos presentes nos

textos jornalísticos e a maneira com que eles apontam os padrões interpretativos com relação

às identidades sexuais e de gênero.

Como  estes  pacotes  interpretativos  que  formam  os  frames são  compostos  por

discursos,  é  consequente  o  uso  de  conhecimentos  desenvolvidos  pelos  estudos  que  se

propõem a estudar seus processos de significação como principal método de análise. Tanto a

análise de conteúdo quanto a análise do discurso levam em conta não apenas a dimensão

semântica e sintática do texto, mas também sua relação com o social e a cultura.

O tema-objeto deste  trabalho exige uma compreensão crítica acerca do assunto.  A

corrente de estudos queer se encontra localizada enquanto saber subalterno e questionador dos

discursos hegemônicos sobre as sexualidades e o gênero. Tais discursos hegemônicos (entre

os quais, aqueles das ciências médicas, da psiquiatria, das ciências jurídicas, do Estado e das

instituições  religiosas),  durante  muito  tempo,  foram  construídos,  conforme  nos  aponta

Foucault (História da Sexualidade: A vontade de saber, 2012), através de um dispositivo da

sexualidade que busca uma verdade através do sexo com fins de regulação e normatização

social.

Os estudos queer dão continuidade ao empreendimento de Foucault de desconstruir o

dispositivo  da  sexualidade.  Tal  dispositivo  apresenta  como  matriz  ideológica  a

heteronormatividade  –  em  que  rege  sobre  as  sexualidades  e  o  gênero  uma  lógica

reprodutivista, da sexualidade heterossexual enquanto a única natural e legítima e fundada nos

binarismos  hierarquizados  de  masculino/feminino,  homem/mulher  e

heterossexual/homossexual.

Porém,  é  perceptível  os  avanços  na  conquistas  de  direitos  e  visibilidade  pelas

comunidades  LGBT  na  contemporaneidade.  Mesmo  que  esses  avanços  tenham  sido

acompanhados também de uma crescente difusão de discursos de ódio e homofobia, percebe-

se a existência de uma pluralidade de discursos sobre as vivências sexuais e de gênero. Eles

desconstroem, mesmo que ainda timidamente, a heteronormatividade, sejam circulando pela

academia, fóruns de discussão pública, internet ou pela imprensa.

Tomando como pressuposto o caráter de construtor da realidade do jornalismo e sua

importância enquanto um dos principais âmbitos da opinião pública, é evidente a necessidade

de  se  estudar  os  discursos  sobre  o  objeto  deste  trabalho  que  ali  circulam.  Não  apenas
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identificar quais discursos, mas compreender os processos de significação, levando em conta

as condições de produção e o contexto histórico, além da ideologia presente neles.

Assim, este trabalho se apropria das indicações de método oferecidas pelas análises de

conteúdo  e  discurso.  A análise  qualitativa  oferecida  pelos  estudos  sobre  o  discurso  se

complementa  com  a  abordagem quali-quantitativa  da  análise  de  conteúdo  defendida  por

Bardin (2010). Sobre o trabalho desenvolvido pelos analistas do discurso a autora diz

Os analistas da escola francesa do discurso (AD) já não deixam de defender a sua
herança linguística nem as suas preocupações ideológicas e históricas. Próximos de
uma  linguística  descritiva  que,  porém,  reivindicam  com  minúcia,  refreada  por
debates  teóricos  ou  metodológicos,  não  deixam  de  proceder  a  práticas
experimentais,  que  pela  sua  importância  epistemológica  e  pelo  seu  interesse  na
organização dos enunciados de um discurso, só podem ser proveitosas para a análise
de conteúdo (BARDIN, 2010, p. 274).

 

A análise  de  conteúdo  contribui  para  o  enriquecimento  do  estudo  ao  trazer  uma

dimensão quantitativa, que reforça e sustenta a análise qualitativa. Ao mesmo tempo, aponta

novas inferências e permite novos achados sobre o objeto. Herscovitz (2007) define a “análise

de conteúdo jornalística” como

[...]  método de  pesquisa  que  recolhe  e  analisa  textos,  sons,  símbolos e  imagens
impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital encontrados na
mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos estudados com o objetivo
de fazer inferências sobre seus conteúdos e formatos enquadrando-os em categorias
previamente  testadas,  mutuamente  exclusivas  e  passíveis  de  replicação.  A
identificação sistemática de tendências e representações obtém melhores resultados
quando emprega ao mesmo tempo a análise quantitativa (contagem de freqüências
do conteúdo manifesto) e a análise qualitativa (avaliação do conteúdo latente a partir
do sentido geral dos textos, do contexto onde aparece, dos meios que o veiculam
e/ou dos públicos aos quais se destina) (HERSCOVITZ, 2007, p. 127).

Eni Orlandi (2012, p.17) coloca o discurso enquanto a prática da linguagem. Para a

autora, “[...] o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz

sentido”. Deste modo, a materialidade da ideologia é o discurso, e a materialidade do discurso

é a língua. Por isso, a partir da observação do discurso é possível compreender a relação entre

ideologia e língua e como esta produz sentido.

[...] para a análise de discurso, o que interessa não é a organização linguística do
texto, mas como o texto organiza a relação da língua com a história no trabalho
significante do sujeito em sua relação com o mundo. É dessa natureza sua unidade:
linguístico-histórica (ORLANDI 2012, p.69).

Maingueneau (2013, p.58-62), a partir de uma perspectiva pragmática, traz algumas
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caracterizações do discurso: o discurso mobiliza estruturas de uma ordem além da frase; é

orientado,  pois  concebido  em  função  de  uma  perspectiva  assumida  pelo  locutor  e  se

desenvolve de maneira linear no tempo; não é apenas uma representação, mas uma forma de

ação no mundo e sobre os outros; é interativo e pressupõe o dialogismo; é contextualizado; é

assumido por um sujeito; é regido por normas; só adquire sentido no interior de um universo

de outros discursos.

Para se compreender o funcionamento da análise do discurso é necessário a tomada da

língua enquanto acontecimento. A materialidade do discurso é vista como um acontecimento

(enunciação) do significante (língua) em um sujeito afetado pela história. A  marca  verbal

deste acontecimento é o enunciado. Maingueneau (2013, p.63-64) explica que este é definido

por  alguns  linguistas  como  unidade  elementar  da  comunicação  verbal.  Entre  outras

caracterizações  dadas  pelo  autor  estão  as  de:  uma  sequência  dotada  de  sentido  e

sintaticamente completa; sequência verbal que forma uma unidade de comunicação completa

no âmbito de um determinado gênero de discurso.

Voltando  à  instância  de  enunciação,  o  indivíduo  é  afetado  pela  história  porque  é

interpelado  ideologicamente  à  identificação,  e  assim  torna-se  sujeito.  A ideologia,  para

Orlandi, é responsável pelo esquecimento número um – aquele que nos faz acreditar que o

que  dizemos  tem como  origem o  nosso  dizer,  quando  na  verdade,  apenas  reproduzimos

sentidos há muito já construídos. 

[...] como não há uma relação termo-a-termo entre linguagem/mundo/pensamento
essa  relação  torna-se  possível  porque  a  ideologia  intervém  com  seu  modo  de
funcionamento  imaginário.  São assim as  imagens  que  permitem que as  palavras
“colem” com as coisas. Por outro lado, como dissemos, é também a ideologia que
faz com que haja sujeitos. O efeito ideológico elementar é a constituição do sujeito.
Pela interpelação ideológica do indivíduo em sujeito inaugura-se a discursividade.
Por  seu  lado,  a  interpelação  do  indivíduo  em  sujeito  pela  ideologia  traz
necessariamente  o  apagamento  da  inscrição  da  língua  na  história  para  que  ela
signifique produzindo o efeito de evidência do sentido (o sentido-lá) e a impressão
do sujeito ser o que diz. Efeitos que trabalham, ambos, a ilusão da transparência da
linguagem.  No  entanto  nem a  linguagem,  nem os  sentidos  nem os  sujeitos  são
transparentes: eles têm sua materialidade e se constituem em processos em que a
língua, a história e a ideologia concorrem conjuntamente (ORLANDI 2012, p.48).

Van Dijk (2009,  p.193)  diz  que a  ideologia  não é  apenas  qualquer  tipo de crença

social,  mas  uma  fundamental,  axiomática,  que  permeia  as  representações  sociais

compartilhadas por um grupo. Essas crenças contam com normas e valores (como aqueles de

justiça,  liberdade e igualdade) que são usadas ou aproveitadas por cada grupo social  para

impor, defender ou combater por seus próprios interesses. 



91

A análise do discurso, conforme explica Orlandi, não está preocupada em descobrir

um  significado  verdadeiro  na  linguagem,  mas  justamente  compreender  os  processos  de

significação  nos  limites  da  interpretação.  Por  isso,  a  autora  afirma  que  uma  questão

metodológica importante para o trabalho é a construção de um dispositivo de análise que

permita ao analista compreender os efeitos de sentido do texto.

A análise do discurso prevê que o analista compreenda as condições de produção do

discurso. Aqui, estão envolvidos os sujeitos e as circunstâncias de enunciação, assim como o

contexto imediato e contexto sócio-histórico e ideológico. Conforme já explicado, o sujeito

guarda um lugar de onde fala e este é constitutivo do que ele diz. Tal constatação diz respeito

à relação de forças como um dos fatores que influem nas condições de produção.

Outro fator é a relação de sentidos, já que não existe discurso que não se relacione

com outro, conforme explicam Orlandi (2012) e Maingueneau (2013). Além de ser sempre

visto como um processo contínuo e nunca acabado, o discurso sempre aponta para dizeres

passados e futuros. Há ainda, um terceiro fator, o da antecipação, que implica na capacidade

dos sujeitos anteciparem, numa troca discursiva, os discursos dos coenunciadores a partir de

projeções que eles têm deles por via da ideologia.

Ainda neste contexto de fatores que intervém nas circunstâncias de produção, Foucault

(2014)  aponta  três  tipos  de  coerções  do  discurso:  as  que  limitam  seus  poderes;  as  que

dominam suas aparições aleatórias; as que selecionam os sujeitos que falam.

[...] A forma mais superficial e mais visível desses sistemas de restrição é construída
pelo que se pode agrupar sob o nome de ritual; o ritual define a qualificação que
devem  possuir  os  indivíduos  que  falam  (e  que,  no  jogo  de  um  diálogo,  da
interrogação,  da  recitação,  devem  ocupar  determinada  posição  e  formular
determinado  tipo  de  enunciados);  define  os  gestos,  os  comportamentos,  as
circunstâncias, e todo o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso; fixa,
enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais
se dirigem, os limites de seu valor de coerção. Os discursos religiosos, judiciários,
terapêuticos e, em parte também, políticos não podem ser dissociados dessa prática
de  um  ritual  que  determina  para  os  sujeitos  que  falam,  ao  mesmo  tempo,
propriedades singulares e papéis preestabelecidos (FOUCAULT 2014, p. 36-37).

Orlandi  (2012)  e  Maingueneau (2013)  se  referem ao cotexto  como o  conjunto  de

sequências verbais encontradas antes ou depois da unidade a ser interpretada e o contexto

imediato à circunstância de enunciação. Já no contexto sócio histórico e ideológico, encontra-

se um ponto de diálogo entre os autores:  a similaridade entre os conceitos de memória e

conhecimento de mundo/competência enciclopédica. Aqui ambos os autores se referem ao já

dito, conceitualmente o interdiscurso.
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[...] é o que chamamos memória discursiva: o saber discursivo que torna possível
todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do
dizível, sustentando cada tomada de palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres
que  afetam  o  modo  como  o  sujeito  significa  e  uma  situação  discursiva  dada
(ORLANDI 2012, p.31).

Assim, enquanto o interdiscurso está disposto numa forma vertical com relação ao

passado e tudo aquilo que já foi dito,  o intradiscurso está ancorado nas circunstâncias de

produção, na atualidade.  Enquanto o interdiscurso se refere à memória,  o intradiscurso se

refere à formulação. Portanto, é na confluência entre esses dois eixos que se encontra todo

discurso (ORLANDI 2012, p.33). 

Na instância da formulação, ocorrem dois tipos de esquecimento. Um já foi relatado

mais acima no texto (o esquecimento ideológico, que faz com que o sujeito acredite ser a

origem de  seu dizer).  O segundo tipo  de  esquecimento  é  o  enunciativo:  quando falamos

sempre escolhemos falar de um modo e não de outro. Mas o que dizemos pode ser dito de

variadas formas (paráfrases). 

Essa variedade de modos de dizer o mesmo formam as chamadas famílias pafrásticas.

Assim, a ilusão que este tipo de esquecimento cria é uma relação natural entre palavras e

coisas. Portanto, a paráfrase está sempre relacionada à estabilização, continuidade. Em outra

instância, a da polissemia, temos o contrário: o deslocamento e a ruptura.

[...] É porque a língua é sujeita ao equívoco e a ideologia é um ritual com falhas que
o  sujeito,  ao  significar,  se  significa.  Por  isso,  dizemos  que  a  incompletude  é  a
condição da linguagem: nem os sujeitos nem os sentidos, logo nem o discurso, já
estão  prontos  e  acabados.  Eles  estão  sempre  se  fazendo,  havendo  um  trabalho
contínuo, um movimento constante simbólico e da história. É condição de existência
dos  sujeitos  e  dos  sentidos  constituírem-se  na  relação  tensa  entre  paráfrase  e
polissemia. Daí dizemos que os sentidos e  os sujeitos sempre podem ser  outros.
Todavia nem sempre o são. Depende de como são afetados pela língua, de como se
inscrevem na história. Depende de como trabalham e são trabalhados pelo jogo entre
paráfrase e polissemia (ORLANDI 2012, p.37).

Essencial  para  estudar  os  efeitos  de  polissemia  no  texto  e  a  capacidade  de

deslocamento e ruptura do discurso é a noção de metáfora. Conforme explica a autora, aqui, a

metáfora é tomada enquanto transferência de significado – o sentido é sempre uma palavra,

uma expressão ou uma proposição por uma outra palavra, expressão ou proposição.

Tais  processos  ocorrem  justamente  através  de  efeitos  de  substituição,  anáforas,

paráfrases, sinônimos etc. Tais efeitos dão um lugar provisório às formações discursivas ao

longo  da  história  em  que,  dentro  da  repetição  do  mesmo,  elas  têm  a  possibilidade  de

transformação gradual através deste deslocamento de sentido.
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Daí,  a importância de se observar os efeitos metafóricos e os tomar como um dos

pontos cruciais da metodologia de análise: é a partir deles que é possível perceber que tipos de

efeitos de sentidos estão sendo produzidos e como eles se transformam ou não ao longo do

tempo. A autora nos demonstra tal ocorrência a partir com um exemplo (ORLANDI 2012,

p.78-79)

Suponhamos que um dado discurso seja composto pelo seguinte enunciado (a,b,c,d) e

a  cada  instância  de  enunciação  haja  um deslocamento  de  sentido  em uma  palavra  deste

enunciado de modo que: (a,b,c,d) → (e,b,c,d) → (e,f,c,d,) → (e,f,g,d) → (e,f,g,h). Assim, ao

final do processo, o discurso que antes significava (a,b,c,d) passa a significar (e,f,g,h). Ou

seja,  através  dos  efeitos  metafóricos  os  enunciados  vão  significar  coisas  diferentes  e

demonstrar  um  deslocamento  do  discurso.  Mas  essa  diferença  é  produzida  de  modo

concomitante por cada um das unidades daquele discurso e somente assim elas apresentam tal

forma de sentido.
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4 OS QUADROS DA DIFERENÇA

O presente capítulo objetiva apresentar e discutir os resultados da pesquisa. Primeiro, é

realizada a exposição e o comentário dos dados através de alguns dos quadros resultantes do

mapeamento através das categorias estabelecidas.  Em um segundo momento é realizada a

apresentação,  delineação  e  discussão  dos  enquadramentos,  recorrendo  aos  exemplos

representativos das análises realizadas (todos os exemplos estão disponíveis no anexo).

4.1 Exposição dos resultados

TABELA 1 – Quantidade de acontecimentos identificados (números absolutos e porcentagem)

ACONTECIMENTO
OCORRÊNCIAS

2004 2014
Total dos anos

analisados
Declaração/ anúncio ou 
discurso público/ 
posicionamento

11 (33,33%) 8 (30,76%) 19 (32,20%)

Decisão jurídica ou legislativa 12 (36,36%) 3 (11,53) 15 (25,42%)
Realização de evento 
cultural/político/acadêmico 
(inaugurações, fóruns, 
protesto, parada, lançamento 
de livro etc.)

6 (18,18%) 5 (19,23%) 11 (18,64%)

Descoberta/ publicação de 
estudo ou resultado de 
pesquisa

2 (6,06%) 4 (15,38%) 6 (10,16%)

Relato de experiências de 
pessoas da sociedade civil

2 (6,06%) 2 (7,69%) 4 (6,77%)

Investigação policial/ morte/ 
agressões

0 (0%) 4 (15,38%) 4 (6,77%)

TOTAL DE MATÉRIAS 
ANALISADAS

33 (55,93%) 26 (44,06%) 59

O objetivo desta tabela é registrar as ocorrências da tipologia de acontecimentos. Essa

classificação não tomou como base a problematização teórica de acontecimento jornalístico.

Apenas  teve  fim  metodológico  para  auxiliar  na  organização  e  análise  das  matérias.  Tal

tipologia foi criada a partir da natureza dos acontecimentos – as classificações são intuitivas,

auto-explicativas, e não conceituais.

Conforme demonstra o quadro, a quantidade de matérias dos jornais com relação às
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pessoas LGBT – levadas em conta as restrições do corpus já relatadas – foi maior no ano de

2004 (55,93%). No entanto, é prematuro afirmar que de fato a cobertura sobre as identidades

LGBT  tenha  sido  maior  nesse  ano.  Primeiro  porque  a  diferença,  apesar  de  expressiva

(aproximadamente  10%),  ainda  é  considerada  pequena.  Segundo,  o  corpus  não constituiu

todos os meses de ambos os anos, o que permitiria uma melhor aferição.

Outro ponto a ser observado é que 36,36% dos acontecimentos agendados em 2004

contemplavam  decisões  jurídicas  ou  legislativas,  enquanto  em  2014  se  tem  30,76%  de

declarações, anúncios, discursos ou posicionamento públicos com relação às questões LGBT.

Apesar  de  algumas  dessas  declarações  envolverem questões  jurídicas  ou  legislativas  com

relação às pessoas dissidentes sexuais e de gênero, é interessante notar que já em 2004 as

questões dos direitos civis destas pessoas era pautada pelos jornais. 

Mais um ponto pertinente é a ausência de acontecimentos de natureza violenta em

2004, envolvendo investigações policiais, mortes ou agressões (0%), enquanto em 2014 esses

acontecimentos  representam 15,38% do total  daquele  ano.  É possível  questionar  algumas

possíveis  causas  dessa  ausência:  os  crimes  violentos  contra  pessoas  LGBT  eram

subnotificados e não eram capturados pelas rotinas produtivas do jornalismo; esses crimes

podem ter sido coberto pela mídia, porém não caracterizados enquanto crimes relacionados à

sexualidade e o gênero das vítimas, seja através das próprias fontes autorizadas (a polícia) ou

até mesmo pela própria cobertura jornalística; a não identificação da sexualidade ou gênero

dissidente das vítimas na cobertura ou nas investigações.

Uma outra possibilidade seria a homofobia não ser discutida à época – porém isso não

se sustenta já que há no corpus matérias que tratam sobre o assunto como a reportagem do

estudo  promovido  pela  Anistia  Internacional,  que  relaciona  o  ativismo  ao  aumento  da

homofobia ou ainda a matéria que noticia a realização de um fórum internacional de educação

sobre homofobia nas escolas.

A homofobia poderia não ter o agendamento que teve nos últimos cinco anos, porém

já se via uma discussão embrionária sobre o assunto nos media. Do mesmo modo, é pertinente

apontar  a  baixa  ocorrência,  mas  representativa,  sobre  investigações  policiais,  mortes  e

agressões também em 2014 (15,98%). Trabalhos como os de Leal e Carvalho (2012, p. 28),

que analisam entre os anos de 2008 e 2010, ou Francisco (2013, p. 53), que analisa o ano de

2011, apontam relativa expressividade deste tipo de acontecimento em suas pesquisas.



TABELA 2 – Quantidade de fontes identificadas por Acontecimento em 2004 (números absolutos e porcentagem)

ACONTECIMENTO FONTES

Envolvidas Autorizadas Testemunhais Qualificadas

Decisão jurídica ou legislativa 4 (3,22%) 46 (37,09%) 0 5 (4,03%)

Declaração/ anúncio ou discurso público/ 
posicionamento

4 (3,22%) 30 (24,19%) 0 2 (1,61%)

Realização de evento 
cultural/político/acadêmico (inaugurações, 
fóruns, protesto, parada, lançamento de livro 
etc.)

1 (0,80%) 17 (13,70%) 0 2 (1,61%)

Relato de experiências de pessoas da sociedade 
civil

5 (4,03%) 5 (4,03%) 0 1 (0,80%)

Descoberta/ publicação de estudo ou resultado 
de pesquisa

1 (0,80%) 0 0 1 (0,80%)

Investigação policial/ morte/ agressões 0 0 0 0

TOTAL 15 (12,09%) 98 (79,03%) 0 11 (8,87%)
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TABELA 3 – Quantidade de fontes identificadas por Acontecimento em 2014 (números absolutos e porcentagem)

ACONTECIMENTO FONTES

Envolvidas Autorizadas Testemunhais Qualificadas

Declaração/ anúncio ou discurso público/ 
posicionamento

4 (3, 80%) 22 (20,95%) 4 (3, 80%) 8 (7,61%)

Descoberta/ publicação de estudo ou resultado 
de pesquisa

7 (6,66%) 11 (10,47%) 0 3 (2,85%)

Investigação policial/ morte/ agressões 2 (1,90%) 10 (9,52%) 3 (2,85%) 2 (1,90%)

Realização de evento 
cultural/político/acadêmico (inaugurações, 
fóruns, protesto, parada, lançamento de livro 
etc.)

4 (3, 80%) 4 (3, 80%) 5 (4,76%) 2 (1,90%)

Decisão jurídica ou legislativa 1 (0,95%) 7 (6,66%) 0 0

Relato de experiências de pessoas da sociedade 
civil

4 (3, 80%) 2 (1,90%) 0 0

TOTAL 22 (20,95%) 56 (53,33%) 12 (11,42%) 15 (14,28%)
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As  tabelas  2  e  3  objetivam  ilustrar  a  distribuição  das  fontes  em  relação  aos

acontecimentos observados. É possível notar que o tipo de fonte mais presente nos textos

jornalísticos  foi  autorizada  –  esse  tipo  de  fontes,  conforme  define  Guerra  (2005,  p.10)

corresponde a “pessoas com função de representação institucional ou organizacional”.  Em

2004, 79,03% das fontes são deste tipo, enquanto em 2014 são 53,33%. Essa informação,

somada ao fato de que em 2004 há ausência de fontes testemunhais (0%) e em 2014 esse

número  vai  para  11,42%,  indica  uma distribuição  mais  expressiva  de  fontes  jornalísticas

consultadas em 2014.

Esses  dados  sustentam  a  hipótese  de  algumas  proposições  teóricas  como  as  de

Lippmann (2010),  Bourdieu  (1997;  1989) e  Gomes (2009):  de  que o campo reproduz as

relações  de  poder  existentes  entre  as  instituições  e  outros  campos  sociais;  o  acesso  às

instituições  jornalísticas  é  restringida  e  mediada  pelos  capitais  simbólicos  que  aqueles

indivíduos possuem na sociedade.

 Os  critérios  de  noticiabilidade  e  a  natureza  do  acontecimento  são  variáveis  que

interferem no uso das fontes. Isso reflete em ambos os quadros. Em acontecimentos onde as

relações de poder são mais evidentes, o número de fontes autorizadas e a diferença deste tipo

com relação aos outros é maior. Isso é claro ao observar três tipos de acontecimento em 2004:

decisão jurídica ou legislativa; declaração, anúncio ou posicionamento público; realização de

eventos. Eles registraram o maior número de fontes autorizadas. 

A exceção é  a  categoria  de  acontecimentos  que envolve relatos  de experiência  de

pessoas  da  sociedade  civil.  Mesmo  assim,  ela  apresenta  o  mesmo  número  de  fontes

envolvidas e autorizadas (4,03%). Ou seja, até mesmo quando o acontecimento é centrado em

pessoas que não fazem parte de campos sociais como a política,  a ciência ou jurídico,  as

fontes autorizadas surgem com expressividade nas matérias. Esse padrão não se repete em

2014:  relatos  de  experiências  de  pessoas  da  sociedade  civil  apresentam  mais  fontes

envolvidas24 (3,80%) que autorizadas (1,90%).

 Em 2014, a distribuição de fontes é mais balanceada, apesar do padrão se repetir com

os seguintes tipos de acontecimentos no que diz respeito às fontes autorizadas: discursos e

posicionamentos; decisões jurídicas e legislativas. A principal diferença com relação ao outro

ano é que mais dois tipos de acontecimentos seguem esse padrão: descobertas e pesquisas;

investigações policiais, mortes e agressões.

Porém, a diferença entre as quantidades é menor que em 2004 (entre 20% e 30%).

24  Retomando a classificação de Guerra (2005, p. 10), “participam direto do fato. Não se aplica para pessoas 
em função de representação institucional”.
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Desses,  apenas  os  discursos  e  posicionamentos  públicos  apresentam diferença  expressiva

entre os valores em 2014. Outra mudança com relação ao início da década passada é que os

acontecimentos relacionados a eventos registraram a mesma quantidade de fontes envolvidas

e autorizadas. 



TABELA 4 – Quantidade de aspectos do lead por acontecimento em 2004 (números absolutos e porcentagens)

2004

ACONTECIMENTO LEAD

O que Quem Como Por que

Decisão jurídica ou legislativa 13 (13,82%) 16 (17,02%) 1 (1,06%) 0

Declaração/ anúncio ou discurso público/ 
posicionamento

12 (12,76%) 13 (13,82%) 6 (6,38%) 7 (7,44%)

Realização de evento cultural/político/acadêmico
(inaugurações, fóruns, protesto, parada, 
lançamento de livro etc.)

6 (6,38%) 4 (4,25%) 1 (1,06%) 4 (4,25%)

Descoberta/ publicação de estudo ou resultado de
pesquisa

2 (2,12%) 3 (3,19%) 1 (1,06%) 1 (1,06%)

Relato de experiências de pessoas da sociedade 
civil

2 (2,12%) 1 (1,06%) 0 1 (1,06%)

Investigação policial/ morte/ agressões 0 0 0 0

TOTAL 35 (37,23%) 37 (39,36%) 9 (9,57%) 13 (13,82%)
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TABELA 5 – Quantidade de aspectos do lead por acontecimento em 2014 (números absolutos e porcentagens)

2014

ACONTECIMENTO LEAD

O que Quem Como Por que

Declaração/ anúncio ou discurso público/ 
posicionamento

8 (12,5%) 7 (10,93%) 2 (3,12%) 3 (4,68%)

Descoberta/ publicação de estudo ou resultado de
pesquisa

4 (6,25%) 3 (4,68%) 2 (3,12%) 3 (4,68%)

Realização de evento cultural/político/acadêmico
(inaugurações, fóruns, protesto, parada, 
lançamento de livro etc.)

5 (7,81%) 3 (4,68%) 1 (1,56%) 1 (1,56%)

Decisão jurídica ou legislativa 3 (4,68%) 3 (4,68%) 1 (1,56%) 1 (1,56%)

Investigação policial/ morte/ agressões 4 (6,25%) 5 (7,81%) 1 (1,56%) 0

Relato de experiências de pessoas da sociedade 
civil

2 (3,12%) 2 (3,12%) 0 0

TOTAL 26 (40,62%) 23 (35,93%) 7 (10,93%) 8 (12,5%)
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As tabelas  4  e  5  se  preocupam em demonstrar  a  quantidade  de  aspectos  do  lead

observados no corpus de pesquisa por tipologia de acontecimento. Os aspectos do lead com

maior número de ocorrências nos dois anos foram “o que” e “quem”. O primeiro, registrou

37,23% das ocorrências em 2004 e 40,62% em 2014. Já o “quem” tem presença em 39,36%

das matérias em 2004, enquanto em 2014 possui em 35,93%. Ou seja, do total de aspectos

observados nos leads das matérias, os que mais ocorrem são aqueles que dizem respeito a uma

pessoa  ou  instituição  relacionada  ao  acontecimento,  ou  que  apresentam  o  próprio

acontecimento. 

O padrão também corresponde à caracterização da própria tipologia de acontecimento

criada para esse trabalho. Por exemplo, acontecimentos em que é central a relação de poder e

a tomada de ações se encontram com a maior quantidade de registros da categoria "Quem".

Um exemplo é a matéria “Projeto de lei do Rio cria auxílio para ‘curar’ homossexualidade” da

Folha de S. Paulo. O lead apresenta a seguinte construção discursiva25: 

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) (quem) já aprovou em
duas  comissões  um  projeto  de  lei  que  prevê  a  criação,  pelo  governo,  de  um
“programa de auxílio às pessoas que, voluntariamente,  optarem pela mudança da
homossexualidade para a heterossexualidade” (o que) (PROJETO de lei do Rio cria
auxílio para ‘curar’ homossexualidade, Folha de S. Paulo, São Paulo, 13 jul. 2004,
caderno Cotidiano, página c3).

Já  em  outros,  como  o  acontecimento  do  tipo  realização  de  eventos,  em  que  se

pressupõe  que  o  próprio  acontecimento  é  central  para  a  matéria,  o  maior  registro  é  da

categoria "O que". Um exemplo é a matéria “Conselho estadual LGBT reage à Marcha do

Orgulho Hétero, que desfilou em Ipanema”:

A marcha do Orgulho Hétero, que reuniu não mais que 20 pessoas na manhã de
ontem na orla de Ipanema, foi seguida de um outro protesto: o do Conselho Estadual
dos  Direitos  da  População  LGBT  (o  que).  Para  Júlio  Moreira,  presidente  do
conselho, as reivindicações dos manifestantes – que caminharam do Posto 9 ao 8,
passando  em  frente  a  Rua  Farme  de  Amoedo,  famosa  pela  concentração  de
homossexuais – não “têm sentido” (CONSELHO, estadual LGBT reage à Marcha
do Orgulho Hétero, que desfilou em Ipanema, O Globo, Rio de Janeiro, 1 dez. 2014,
caderno Rio, página 10).

Nos outros tipos de acontecimento a diferença de ocorrência entre os aspectos do lead

não é expressiva. No entanto, é interessante também observar a maneira com que os mesmos

acontecimentos que possuem a maior quantidade de registros da categoria "Quem" apresenta

25  Inserções em negrito se referindo aos aspectos do lead foram realizadas pelo autor deste trabalho. Esse 
padrão segue em todos os textos de matérias do corpus de análise citadas.
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uma diferença pouco expressiva com a categoria "O que" (de apenas 1,06% a 3,19%) em

2004.  Isso  demonstra  que,  mesmo  naquelas  matérias  centradas  em  atores  sociais,  os

acontecimentos provocados por eles, assim como suas causas e consequências também são

centrais. Isso reforça a hipótese de que o jornalismo é mais factual que ligado à discussão de

problemáticas (TRAQUINA, 2012, 2013). Um exemplo é expresso no lead a seguir

Os  proponentes  da  emenda  constitucional  que  proibia  os  casamentos  entre
homossexuais  (quem) –  apoiada  pelo  presidente  dos  EUA,  George  W.  Bush  -,
sofreram uma arrasadora derrota  (o que) ontem  (quando) no Senado americano
(onde) (EMENDA contra  casamento  gay cai  nos  EUA,  Folha  de  S.  Paulo,  São
Paulo, 15 jul. 2004, caderno Mundo, página A14).

Além disso, é também expressiva a ocorrência das categorias “como” e “por que”, o

que indica uma completude no relato dos  acontecimentos.  Como é possível  observar  nos

quadros 5 e 6, a diferença entre esses dois aspectos do lead e os outros é bastante pequena.

Cerca  de  1,06%  a  3,19%  em  2004,  e  1,56%  a  3,12%  em  2014.  A  exceção  são  os

acontecimentos,  no  ano  de  2004,  do  tipo  decisão  jurídica  ou  legislativa  e  declaração  ou

posicionamento público. Já em 2014 a única exceção é o acontecimento do tipo declaração ou

posicionamento público.

Um exemplo de matéria com lead completa é a “Plataforma cor de arco-íris”:

Eles  têm família  e  orgulho,  e  querem agora  mostrar  força  política:  de  olho nas
eleições municipais (por que), entidades de defesa dos direitos dos homossexuais
(quem) preparam candidatos e propostas para a campanha (o que). O objetivo é ter
ao  menos  um  representante  do  movimento,  gay  ou  não,  disputando  vagas  nas
principais capitais e cidades com mais de 500 mil  habitantes  (como).  Votos não
faltarão. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que entre 15% e 18% da
população brasileira são homo ou bissexuais, o que significa cerca de 20 milhões de
eleitores. Ao que tudo indica, o arco-íris é mesmo poderoso. Tanto que, hoje, em São
Paulo, a Parada do Orgulho Gay pretende reunir cerca de 1,5 milhão de pessoas com
o tema “Temos família e orgulho”. Será a maior das 42 passeatas que o movimento
fará pelo país até 29 de junho, o Dia Mundial do Orgulho Gay. Há onze anos, na
primeira  parada  realizada  no  Brasil,  no  Rio,  apareceram menos  de  50  cidadãos
(PLATAFORMA cor de arco-íris, O Globo, Rio de Janeiro, 13 jun. 2004, caderno
País, página 4).



TABELA 6 – Quantidade de aspectos do lead por acontecimento em 2004 de maneira hierarquizada (primeiro aspecto presente no lead) (números

absolutos e porcentagens)

2004

ACONTECIMENTO LEAD

O que Quem Como Por que

Declaração/ anúncio ou discurso público/ 
posicionamento

1 (3,03%) 8 (24,24%) 0 2 (6,06%)

Decisão jurídica ou legislativa 2 (6,06%) 10 (30,30%) 0 0

Realização de evento cultural/político/acadêmico
(inaugurações, fóruns, protesto, parada, 
lançamento de livro etc.)

2 (6,06%) 3 (9,09%) 0 1 (3,03%)

Descoberta/ publicação de estudo ou resultado de
pesquisa

1 (3,03%) 1 (3,03%) 0

Relato de experiências de pessoas da sociedade 
civil

2 (6,06%) 0 0

Investigação policial/ morte/ agressões 0 0 0 0

TOTAL 8 (24,24%) 22 (66,66%) 0 3 (9,09%)
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TABELA 7 – Quantidade de aspectos do lead por acontecimento em 2014 de maneira hierarquizada (primeiro aspecto presente no lead) (números

absolutos e porcentagens)

2014

ACONTECIMENTO LEAD

O que Quem Como Por que

Declaração/ anúncio ou discurso público/ 
posicionamento

3 (11,53%) 5 (19,23%) 0 0

Realização de evento cultural/político/acadêmico
(inaugurações, fóruns, protesto, parada, 
lançamento de livro etc.)

4 (15,38%) 1 (3,84%) 0 0

Investigação policial/ morte/ agressões 1 (3,84%) 3 (11,53%) 0 0

Descoberta/ publicação de estudo ou resultado de
pesquisa

3 (11,53%) 0 1 (3,84%) 0

Relato de experiências de pessoas da sociedade 
civil

1 (3,84%) 2 (7,69%) 0 0

Decisão jurídica ou legislativa 0 2 (7,69%) 0 0

TOTAL 12 (46,15%) 13 (50%) 1 (3,84%) 0
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As tabelas 6 e 7 apresentam os aspectos do lead mais salientados nas matérias por

acontecimento. Ou seja, foram contabilizados os primeiros aspectos do lead a aparecer nos

textos jornalísticos.

A categoria  com o  maior  número  de  ocorrências  foi  a  “quem”,  com 66,66% das

ocorrências em 2004 e 50% em 2014. No que diz respeito ao aspecto do lead mais saliente nas

matérias de 2004, os tipos de acontecimentos em que o registro dessa categoria são mais

expressivos são as declarações e posicionamentos públicos (24,24%) e as decisões jurídicas

ou legislativas (30,30%). Novamente, isso reforça a centralidade das matérias que cobrem

esse tipo de acontecimento nos atores sociais e nas relações de poder entre os envolvidos. 

Enquanto em 2004 há uma diferença expressiva entre as categorias "Quem" (66,66%)

e  "O que"  (24,24%),  em 2014 isso  não  ocorre.  Não é  possível  dizer  que  uma  categoria

representa  o  maior  número  de  ocorrências  porque  a  diferença  entre  as  duas  com  mais

ocorrências é mínima – ou seja, a diferença entre "O que" (46,15%) e "Quem" (50%) é de

apenas  3,84%,  o  que  representa  uma ocorrência.  E,  apesar  do  registro  de ocorrências  do

"Quem" ser também maior no ano de 2014 nos acontecimentos relacionados à declarações ou

posicionamentos  públicos  e  decisões  jurídicas  ou  legislativas  a  diferença  com  as  outras

categorias também é de baixa expressividade, de apenas 7,69%.



TABELA 8 – Quantidade de valores-notícia mais proeminentes por acontecimento em 2004 (números absolutos e porcentagens)

ACONTECIMENTO
VALORES-NOTÍCIA (SILVA, 2014)

Justiça Conflito Drama Proeminência Polêmica Impacto Raridade Surpresa Governo Entretenimento
/ curiosidade

Conhecimento/ 
Cultura

Decisão jurídica ou 
legislativa

9 (27,27%) 0 0 0 1 (3,03%) 0 1 (3,03%) 0
1

(3,03%)
0 0

Declaração/ anúncio ou
discurso público/ 
posicionamento

1 (3,03%) 2 (6,06%) 1 (3,03%) 4 (12,12%) 2 (6,06%) 0 0 0
1

(3,03%)
0 0

Realização de evento 
cultural/político/acadê
mico (inaugurações, 
fóruns, protesto, 
parada, lançamento de 
livro etc.)

0 1 (3,03%) 2 (6,06%) 0 0 2 (6,06%) 1 (3,03%) 0 0 0 0

Relato de experiências 
de pessoas da sociedade
civil

0 1 (3,03%) 1 (3,03%) 0 0 0 0 0 0 0 0

Descoberta/ publicação 
de estudo ou resultado 
de pesquisa

0 0 0 0 0 0 0
2

(6,06%)
0 0 0

Investigação policial/ 
morte/ agressões

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10
(30,30%)

4
(12,12%)

4
(12,12%)

4 (12,12%) 3 (9,09%) 2 (6,06%) 2 (6,06%)
2

(6,06%)
2

(6,06%)
0 0

107



TABELA 9 – Quantidade de valores-notícia mais proeminentes por acontecimento em 2014 (números absolutos e porcentagens)

ACONTECIMENTO
VALORES-NOTÍCIA (SILVA, 2014)

Proeminência Justiça Drama Impacto Surpresa Conflito Raridade Entreteniment
o/ curiosidade

Conhecimento/
Cultura

Governo Polêmica

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

4 (15,38%) 0 1 (3,84%) 1 (3,84%) 2 (7,69%) 0 0 0 0 0 0

Realização de evento 
cultural/político/acadê
mico (inaugurações, 
fóruns, protesto, 
parada, lançamento de 
livro etc.)

0 0 0 0 1 (3,84%) 2 (7,69%) 1 (3,84%) 1 (3,84%) 0 0 0

Investigação policial/ 
morte/ agressões

1 (3,84%) 2 (7,69%) 1 (3,84%) 0 0 0 0 0 0 0 0

Descoberta/ publicação
de estudo ou resultado 
de pesquisa

0 0 1 (3,84%) 2 (7,69%) 0 0 0 0 1 (3,84%) 0 0

Decisão jurídica ou 
legislativa

0
3

(11,53%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relato de experiências 
de pessoas da 
sociedade civil

0 0 1 (3,84%) 0 0 0 1 (3,84%) 0 0 0 0

TOTAL
5 (19,23%)

5
(19,23%)

4
(15,38%)

3
(11,53%)

3
(11,53%)

2
(7,69%)

2
(7,69%)

1 (3,84%) 1 (3,84%) 0 0
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As tabelas 8 e 9 objetivam expor os valores-notícia mais proeminentes, aqueles que

mais se destacam na matéria através do título, subtítulo e lead. Justiça foi o valor-notícia mais

saliente no ano de 2004 com 30,30% das ocorrências, enquanto este valor e Proeminência

surgem com 19,23% em 2014 como os mais predominantes.

No entanto, enquanto Justiça se sobressai com uma margem de diferença muito grande

em relação aos outros valores em 200426, o mesmo não ocorre em 2014. A diferença entre o

número de ocorrências dos valores variam de 3,84% a 15,38%.

Ou seja, enquanto em 2004 se teve um predomínio de matérias que contemplassem

acontecimentos ligados a julgamentos, denúncias e decisões judiciais a cobertura de 2014 foi

mais diversa e contemplou além de acontecimentos que abordavam esses tópicos, também

aqueles  de  interesse  humano,  crimes,  violência  (valor-notícia  Drama,  com  15,38%)  e  a

notoriedade das fontes ligadas ao acontecimento (Proeminência)

4.2 Delimitação e discussão dos enquadramentos identificados

A seguir é realizada a caracterização e discussão dos enquadramentos mapeados nesta

pesquisa.  Conforme  explicado  em  seções  anteriores,  a  identificação  e  delimitação  dos

enquadramentos  seguiu  a  análise  quali-quantitativa  com  base  na  perspectiva  de  estudos

feministas e queer, nas teorias do jornalismo, nos estudos sobre o discurso e na análise de

conteúdo.

O pesquisador  procurou  identificar  padrões  discursivos  e  temáticos  com base  nas

categorias analíticas elaboradas para o trabalho. Conforme esses padrões se repetiam entre si

ou faziam referências às temáticas abordadas pelos estudos feministas e queer, observações

eram realizadas em um espaço específico dos quadros analíticos (que pode ser consultado no

apêndice 2).

Os quadros  4 e  5,  disponíveis  no  apêndice  1,  caracterizam os  enquadramentos  de

forma  quantitativa  a  partir  das  categorias  estudadas.  Ressalta-se  que  algumas  matérias

apresentaram mais de um enquadramento – o que já é previsto pelas proposições teóricas

sobre o assunto. Por isso a quantidade de ocorrências de enquadramento é maior do que a de

matérias. 

26

 Por exemplo, Conflito e Drama empatam como os dois segundos valores mais registrados, mas sua 
representatividade é bem baixa com apenas 12,12% quando comparada com os 30,30% do valor Justiça
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A seguir é realizada a descrição dos enquadramentos mapeados. A análise qualitativa é

realizada  através  das  categorias  elaboradas  e  da  interpretação  dos  dados  quantitativos

levantados, conforme já explicado, além de exemplos retirados do quadro de análise geral

(apêndice). 

4.2.1 Abertura cultural

A matéria com esse tipo de enquadramento se estrutura em torno de um acontecimento

que rompe com padrões culturais, principalmente relacionados à arte e entretenimento, sobre

as representações normativas de sexo e gênero. Exemplos são o lançamento de um conto de

fadas que tem o casal protagonista homossexual, ambientes com atividades que não permitiam

participação de pessoas homossexuais, como a abertura de uma casa de tango argentina que

permite a dança de pares homossexuais.

Os acontecimentos geralmente apresentam o valor notícia Raridade, entretenimento/

curiosidade e Surpresa. No lead, o destaque vai para a categoria “Quem” em 2004 e “O que”

em 2014. É importante ressaltar que no caso de 2004 há apenas uma matéria, enquanto em

2014 duas apresentam esse enquadramento.

As  matérias  reforçam  o  caráter  de  rompimento  com  preconceitos  e  enfocam  de

maneira hegemônica o discurso das fontes ligadas ao acontecimento, sejam autorizadas ou

envolvidas. Na matéria “Buenos Aires ganha ‘tangueria’ gay”, do jornal O Globo, Roxana

Gargano, uma das proprietárias da tangueria La Marshal, ocupa um lugar de fala privilegiado

por ser a única fonte presente na matéria.

Trata-se  de  uma  casa  de  dança  que  propõe  romper  com  uma  tradição  cultural

reconhecida  popularmente  como  voltada  apenas  a  heterossexuais.  Dado  esse  enfoque  na

abertura  ou  na  mudança  de  uma  tradição  cultural,  em  princípio  heterossexual,  para  o

reconhecimento da diversidade, essa matéria se enquadra em Abertura cultural.

Um dos interdiscursos presentes no enunciado do texto jornalístico e da fonte é o de

rompimento com preconceitos. Por exemplo, já na abertura da matéria, realiza-se uma citação

popular  que  é  encadeada  com a  opinião  da  proprietária  defendendo  a  liberdade  de  seus

clientes de se relacionarem com quem desejam, independente do sexo:

Para dançar um tango se necesitan dos, diz um velho refrão. Na opinião da argentina
Roxana Gargano, uma das proprietárias da primeira tangueria (gafieira do tango)
gay da Argentina, cada pessoa deve decidir com quem quer dançar um tango num
ambiente cordial,  onde os desejos alheios são plenamente respeitados (BUENOS
Aires  ganha  “tangueria”  gay,  O  Globo,  Rio  de  Janeiro,  23  jan.  2004,  caderno
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Mundo, página 35).

Porém, logo em seguida, o enunciado jornalístico atenta para o interesse comercial da

fonte  [“Pensando  na  cada  vez  mais  numerosa  comunidade  gay  argentina  [...]”].  Nas

sequências seguintes também está presente o interdiscurso de rompimento com preconceitos

(“Decidimos  romper  com  a  tradição  de  que  o  tango  só  pode  ser  dançado  por  casais

heterossexuais”). Além disso, há presença de um discurso voltado para a diversidade:

Segunda  ela,  o  lugar  é  freqüentado  por  gays  e  lésbicas,  mas  também  por
heterossexuais que aderiram à proposta da casa, na qual a escolha do parceiro atende
sem problemas à vontade cada um. -Não é uma tangueria exclusiva para gays, mas
deixamos bem claro que aqui homossexuais podem se sentir plenamente à vontade
(BUENOS Aires  ganha “tangueria” gay,  O Globo, Rio de Janeiro,  23 jan.  2004,
caderno Mundo, página 35).

Outro exemplo é a matéria “... Os príncipes foram felizes para sempre”, do jornal O

Globo. Nesta matéria, Jeffrey A. Miles escreve um livro de conto de fadas que “narra uma

história  de  amor  entre  dois  rapazes  em  um  reino  encantado”.  A matéria  possui  como

enquadramento predominante Abertura cultural porque se refere ao lançamento de um livro de

contos de fadas com personagens protagonistas homossexuais, o que rompe com o padrão

heteronormativo  em que  apenas  personagens  heterossexuais  ganham protagonismo nessas

histórias. A matéria também apresenta como enquadramento o Drama familiar (explicado na

seção 4.3.4) porque aborda o modo com que o livro tem ajudado famílias a se comunicarem

com os filhos gays ou então aos pais gays explicarem sua condição sexual aos filhos.

Jeffrey é a única fonte da matéria e por isso tem lugar de fala privilegiado no discurso

jornalístico. A matéria até cita de maneira generalista entidades cristãs radicais e suas críticas

ao autor, mas não identifica uma fonte que represente tais instituições. Porém, é necessário

ressaltar o capital simbólico e social que instituições religiosas, como a Igreja Católica ou os

vários  segmentos  de  igrejas  evangélicas,  por  exemplo,  portam,  mesmo  quando  não  são

radicais, quando se pauta essa questão que envolve dissidências sexuais e de gênero.

A  construção  textual  do  discurso  jornalístico  desde  o  título  aos  primeiros  três

parágrafos, principalmente esboçando um resumo do conto de fadas tradicional, porém com o

final inovador, já introduz o enquadramento Abertura Cultural. O interdiscurso de “Por que os

contos de fada e outras histórias infantis não possuem casais de mesmo sexo?” é construído

desde os dois primeiros parágrafos (lead e sub-lead) e culmina numa reprodução cristalizada

do interdiscurso no enunciado de Jeffrey:
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- Ao ver os atores cantando e dançando, me perguntei: por que não existe príncipe
gay  e  princesa  lésbica?  Por  que  o  príncipe  não  pode  se  casar  com outro  belo
príncipe? E por que não há uma donzela em apuros sendo resgatada por uma linda
princesa? — relembra o professor, que é gay e era um ávido leitor de contos de fadas
quando garoto. — Ao voltar para casa, resolvi criar a minha própria história (OS
príncipes foram felizes para sempre, O Globo, Rio de Janeiro, 10 de jul. de 2014,
caderno Sociedade, página 26)

O discurso jornalístico reforça que apesar de ser uma inovação, a obra ainda possui

sanções  como “totalmente ilustrado,  o  livro  não tem o tradicional  beijo  no final”,  porém

ressalta que o final feliz, com o matrimônio celebrado pela religião da história está presente.

Tal enunciado serve como introdução ao segundo enquadramento do texto de Drama Familiar

(que será descrito em outro tópico adiante), que se estrutura em torno de como o livro vem

ajudando as pessoas a lidar com o tema da homossexualidade no âmbito familiar. 

Assim,  enquanto  as  “entidades  cristãs  radicais”  evocam o interdiscurso  “o  livro  é

propaganda homossexual”,  o  discurso  jornalístico  e  do  autor  provocam um deslocamento

polissêmico  ao  demonstrarem  que  os  livros  podem  ser  utilizados  para  enfraquecer  os

preconceitos sobre a questão. Assim, eles introduzem o discurso de que o livro possibilita uma

ótima maneira de abordar o assunto (enunciado presente no discurso de Jeffrey).  O autor

estrutura sua enunciação com base nos discursos dos pais que compraram o livro para ler

junto  aos  seus  filhos  e  ajudar  a  tratar  da  temática.  O  interdiscurso  de  que  as  crianças

compreendem o amor entre duas pessoas do mesmo sexo com mais facilidade que adultos

surge no enunciado de Jeffrey próximo ao fim da matéria.

O terceiro e último exemplo de matéria com esse enquadramento é a “Diversidade

marca nova leva de heróis”, no jornal O Globo. O assunto é a inserção de personagens com

identidades  diversas  nas  histórias  em quadrinho,  como  negros  e  gays.  A estruturação  da

narrativa jornalística se dá a partir do fato de que as editoras de revistas em quadrinho estão

ampliando o leque identitário dos personagens. Isso representa um rompimento com padrões

culturais  pré-estabelecidos  e  maior  representatividade  de  identidades  anteriormente

marginalizadas nessas produções

Há presença de duas fontes autorizadas e uma qualificada na matéria.  Ivonei Pires

(diretor do Movimento Negro Unificado na Bahia); Carlos Tufvesson (coordenador especial

da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio) e Ronaldo Assis (historiador especialista em

quadrinhos). Ivonei e Carlos ocupam lugares de fala equivalentes porque ilustram a opinião

sobre  a  diversidade  nos  quadrinhos  a  partir  de  suas  posições  enquanto  representantes  de

instituições em defesa dos direitos civis de grupos identitários. Ronaldo Assis possui capital

social agregado pela sua formação e sua especialidade no assunto.
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O interdiscurso  de  que  essas  mudanças  (no  caso,  a  inserção  de  personagens  com

identidades  diversas  nas  histórias  em  quadrinho)  são  positivas  para  grupos  identitários

marginalizados está presente na composição do texto jornalístico e também nos enunciados de

Ivonei Pires e Carlos Tufvesson de maneira explícita e cristalizada:

-  O  negro  é  invisível  em  algumas  sociedades.  Se  fizermos  um  levantamento,
veremos que a maioria dos personagens negros aparecem de forma pejorativa. Essa
mudança faz aumentar a autoestima – afirma Ivonei, que acredita que estas ações
ajudam a naturalizar as relações sociais (DIVERSIDADE marca nova leva de heróis,
O Globo, Rio de Janeiro, 19 jul. 2014, caderno Sociedade, página 27).

Outro interdiscurso é o de que essas mudanças atendem a demandas mercadológicas e

são voláteis ao comportamento do público, também expressa através do discurso jornalístico

que indica exemplos controversos:

O  episódio  da  morte  de  Archie  não  é  o  único  que  aborda  o  tema  da
homossexualidade. No ano passado, a orientação sexual do primeiro Lanterna Verde,
o personagem da editora DC Comics, foi reformulada. Na época, o episódio gerou
controvérsia por se tratar de uma modificação no perfil de um personagem em um
universo paralelo: ativistas afirmaram que seria melhor para o movimento se algum
personagem assumisse a homossexualidade no universo regular  (DIVERSIDADE
marca  nova  leva  de  heróis,  O  Globo,  Rio  de  Janeiro,  19  jul.  2014,  caderno
Sociedade, página 27). 

Tal interdiscurso também está presente no enunciado do especialista Ronaldo Assis de

forma explícita: 

As reviravoltas nos quadrinhos, porém, podem ter vida curta. Segundo o historiador
Ronaldo Assis, especialista no gênero, as editoras adotam uma política para atrair o
público de tempos em tempos, mas que só dura durante o período de certa narrativa.
-  As  editoras  entenderam  que  o  mundo  mudou  e  que  é  necessário  atrair  novo
público. A primeira tentativa foi inserir personagens secundários de diferentes etnias,
opções sexuais e nacionalidades, mas não teve tanto apelo – conta ele, que observa
as  mudanças  com  cautela.  -  Agora  eles  estão  investindo  em  transformar  suas
principais estrelas, mas são escolhas empresariais. Já existiu época em que mataram
quase todos os heróis e eles, depois, reviveram. Não acredito que todas as mudanças
permaneçam – diz (DIVERSIDADE marca nova leva de heróis, O Globo, Rio de
Janeiro, 19 jul. 2014, caderno Sociedade, página 27).

4.2.2. Conquista de direitos

Este enquadramento se estrutura em torno do debate sobre os direitos civis igualitários

para  pessoas  LGBT a  partir  dos  discursos  de  atores  sociais  ativistas,  políticos,  jurídicos,

legislativos  e  da  sociedade  civil.  As  matérias  com esse  enquadramento  costumam pautar
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votação de leis, polêmicas em torno delas, processos jurídicos, história de pessoas LGBT que

alcançaram  algum  direito  ou  ativistas  que  assumem  um  posicionamento  em  defesa  da

comunidade, assim como atores sociais que se opõem a conquista desses direitos. 

Em 2004, esse enquadramento aparece em nove matérias com acontecimentos do tipo

decisão  jurídica  ou legislativa,  uma em declaração ou posicionamento  público e  uma em

realização de evento. No lead das matérias, os aspectos mais salientados eram o “quem” (sete

ocorrências), “o que” e “por que” (ambos com duas ocorrências cada).

Uma matéria que pode ser citada com este enquadramento e que apresenta o “por que”

como o aspecto mais  saliente é a  “Parada gay atrai  público recorde em Copacabana”,  do

jornal O Globo. O texto jornalístico inicia com a seguinte construção:

Num protesto contra a discriminação sexual e defendendo a aprovação da lei 1.151,
que tramita na  Câmara  dos Deputados e  regulamenta a  união  civil  de  casais  do
mesmo sexo  (por que),  gays,  lésbicas,  bissexuais,  transgêneros  e  simpatizantes
(quem) desfilaram (o que) ontem pela Avenida Atlântica, em Copacabana  (onde).
Segundo os organizadores,  cerca de 600 mil  pessoas participaram da passeata,  o
dobro do ano passado. Segundo a PM, o público foi de 400 mil, três vezes mais que
a estimativa de 2003 (PARADA gay atrai público recorde em Copacabana, O Globo,
Rio de Janeiro, 28 jun. 2004, caderno Rio, página 13).

Os  valores-notícia  mais  salientados  com  esse  enquadramento  foram  Justiça  (oito

ocorrências), Governo, Impacto e Raridade (cada um com uma ocorrência). As matérias com

esse  enquadramento  registraram 44 ocorrências  de  fontes  autorizadas,  cinco envolvidas  e

quatro qualificadas.

Esses dados indicam que esse enquadramento, em 2004, enfocava acontecimentos do

tipo decisão jurídica ou legislativa, tendo o “quem” como o aspecto mais salientado, ou seja,

aquele  responsável  pelo  acontecimento  ou  ligado  diretamente  a  ele.  O  valor-notícia

hegemônico neste tipo de enquadramento é Justiça. Tem também a predominância de fontes

autorizadas.

Em 2014, a Conquista de direitos está presente em matérias com acontecimentos do

tipo decisão jurídica ou legislativa (três ocorrências), declaração ou anúncio público (duas

ocorrências) e descoberta, publicação de estudo ou resultado de pesquisa (uma ocorrência).

Os aspectos do lead mais salientes foram o “quem” (cinco ocorrências) e uma de “o que”. 

Os valores-notícia mais proeminentes foram Justiça (três ocorrências), Proeminência

(duas ocorrências) e uma ocorrência de Conhecimento/ Cultura. Foram contabilizadas, neste

enquadramento, 14 ocorrências de fontes autorizadas e quatro fontes envolvidas.

Nesse ano, se repetem alguns padrões de 2004. Porém decisão jurídica ou legislativa
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agora divide o maior número de ocorrências com declaração ou anúncio público, que possui

apenas  uma  a  menos  que  o  outro  tipo.  Dentro  da  pouca  quantidade  do  corpus,  isso  é

representativo.  O  “Quem”  se  repete  como  o  aspecto  mais  saliente  do  lead,  indicando  o

enfoque na fonte causadora ou diretamente ligada ao acontecimento.  Ou seja,  o ponto de

partida para o acontecimento é alguma ação ou declaração da fonte, conforme pode se ver

neste exemplo de 2004:

O  ministro  da  Justiça  de  Israel,  Meni  Mazuz  (quem),  assegurou  aos  casais
homossexuais certos direitos em questões financeiras e comerciais (o que), anunciou
ontem seu gabinete. A decisão provocou imediata reação de judeus ortodoxos, que a
consideraram um sacrilégio (ISRAEL reconhece o direitos de casais gays, Folha de
S. Paulo, São Paulo, 9 dez. 2004, caderno Mundo, página A17).

A mesma dinâmica do tipo de acontecimento se repete com os valores-notícia, onde

Proeminência  possui  apenas  uma  ocorrência  a  menos  que  Justiça.  O  padrão  com  a

predominância de fontes autorizadas se repete.

Um exemplo  com esse  enquadramento  é  a  matéria  “Casais  gays  vão ter  direito  a

assistência”, na Folha de S. Paulo. Ela relata uma decisão da Justiça paulista que obrigava 12

seguradoras e o Hospital do Servidor a reconhecer os parceiros. Ela se enquadra em Conquista

de direitos porque se estrutura em torno da decisão da Justiça paulista que obriga algumas

seguradoras de planos de saúde a fornecer assistência médica a casais homossexuais.

A matéria abrange uma ampla variedade de fontes de diferentes lugares de fala – desde

aquelas da esfera jurídica, que são reconhecidas como as fontes que guardam um lugar de fala

mais privilegiado pela ordem do discurso, até as operadoras de planos de saúde e populares,

como o professor de história da rede estadual que será contemplado pelo direito conquistado e

também o ativista presidente de uma organização LGBT. Percebe-se que, embora a matéria

não tenha enunciados referentes às seguradoras, foi dado a elas, pelo jornal, lugar de fala. No

entanto, elas afirmavam não terem sido notificadas da ação.

Visto que os interdiscursos socialmente hegemônicos se referem ao preconceito e ao

não  reconhecimento  dos  direitos  de  casais  homossexuais,  acredita-se  que  os  discursos

enunciados  pelas  demais  fontes  apresentam deslocamentos  polissêmicos  que modificam a

ordem vigente. São discursos que buscam celebrar e reconhecer os direitos conquistados pelas

pessoas LGBT.

O texto jornalístico faz referências a celebração e a conquista da ação como a “maior

vitória” do movimento: “Ontem, a Defensoria Homossexual e a Associação do Orgulho Gay

comemoraram a decisão como a maior vitória do movimento homossexual do país”. Tal ideia
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repercute  ainda  na  citação  da  fonte  envolvida:  “O professor  Fernando  Schueler,  39,  que

ensina história em escola da rede estadual, comemorou a decisão. ‘Assim que a justiça definir

as regras,  incluirei  meu companheiro como dependente’” (CASAIS gays vão ter  direito a

assistência, Folha de S. Paulo, São Paulo, 16 de jul. 2004, caderno Cotidiano, página C4).

O interdiscurso presente no enunciado do presidente da Associação do Orgulho GLBT,

Reinaldo Pereira, é de progresso jurídico e de quanto mais visibilidade a comunidade LGBT

ganha, mais direitos ela vem a conquistar: “As decisões da Justiça representam uma grande

transformação  na  sociedade  do  ponto  de  vista  dos  direitos  individuais”;  “Quanto  mais

mostramos  a  cara,  mais  a  sociedade  abrirá  os  olhos  para  nós  e  nossos  direitos,  pois

continuamos discriminados e os adolescentes homossexuais ainda apanham e são expulsos de

casa”.

Os advogados Fernando Quaresma e Sylvia Mendonça se referem em seus enunciados

às dificuldades ainda enfrentadas pelos homossexuais apesar das conquistas: “Sabemos que

financeiramente não será um peso para as empresas; o que pega mais é o preconceito”; “No

geral, a família daquele que morre não reconhece a união e quer ficar com os bens, o que

obriga o outro a entrar na Justiça”.

Outro exemplo bastante representativo no ano de 2004 é a matéria “Ex-preso luta por

visita íntima a travesti”, na Folha de S. Paulo. Neste caso, um ex-detento de Sergipe, Jeferson

Vieira dos Santos, vai à Justiça para conseguir o direito de visitar a parceira, Roberta Shirley,

que se identifica como travesti. Se tratava de uma demanda inédita na época e Shirley era

tratada como um homem homossexual.

Jeferson e Shirley ocupam um lugar de fala bastante desprivilegiado: um foi detento e

a outra ainda é. Além disso, são pessoas cuja sexualidade e identidade de gênero fogem à

heteronormatividade.  Por  isso,  o  lugar  de fala  possui  valor  simbólico  dentro  do contexto

situacional, embora suas vozes não possuam capital social. As fontes autorizadas possuem

lugar de fala conquistado a partir de seu capital social, de representação institucional e de

domínio sobre um determinado campo.

Os três primeiros parágrafos da matéria se preocupam em construir uma imagem da

situação de Jeferson e Shirley a partir da descrição de uma habitual cena de visita íntima vista

no complexo penitenciário,  porém destacando a ruptura,  inclusive qualificando a situação

como “cena inusitada”. O uso das marcas de gênero ligada ao vestiário serve como reforço de

ruptura (“entre saiotes e batons”/ “par de calças e a barba feita”). O enunciado também põe

em dúvida o discurso da fonte (“ ..., e assim abandonar o que chama de ‘amor da sua vida’”).

Além disso, o próprio discurso jornalístico destaca a identidade de gênero de Shirley, porém,
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mesmo assim, continua a tratá-la no masculino ao final do terceiro parágrafo: 

Tarde de sábado em Sergipe. Em frente ao Complexo Penitenciário Carvalho Neto,
em São Cristóvão (a 25 km de Aracaju), cerca de cem mulheres, aprumadas como
podem, dispõem-se em fila. A cena é típica dos dias de visita íntima – quando os
presos e as suas parceiras têm relações sexuais atrás das grades.

Entre saiotes e batons que adentram a cadeia para a revista prévia está o par
de calças e a barba feita de Jéferson Vieira dos Santos, 23, o único homem da fila.

É com essa cena inusitada que sonha o ex-detento Jéferson desde que foi
obrigado a deixar a penitenciária de São Cristóvão, há pouco mais de 45 dias, e
assim  abandonar  o  que  chama de  ‘amor  da  sua  vida’:  o  companheiro  Robson
Roberto  Silva  Santos,  28,  mais  conhecido  por  Roberta  Shirley  Chayenne  –  um
travesti, que prefere ser apontado com artigos, substantivos e adjetivos flexionados
no feminino (EX-PRESO luta por visita íntima a travesti, Folha de S. Paulo, São
Paulo, 6 dez. 2004, caderno Cotidiano, página C6).

É necessário  ressaltar,  no  entanto,  que  mesmo ao  não reconhecer  a  identidade  de

gênero de Shirley, equiparando-a à identidade homossexual, e tratar o contexto como algo

inusitado, o discurso jornalístico humaniza as fontes envolvidas ao dar lugar de fala a essas

vozes de forma quase predominante no texto. O discurso das fontes revela a realidade vivida

pelas pessoas LGBT, seja através do relato das dificuldades impostas pelo sistema carcerário

para as  fontes  se  encontrarem, que culminaram, por  exemplo,  na tentativa de suicídio de

Shirley, assim como pela homofobia enfrentada por elas. 

Um  exemplo  é  o  discurso  de  Jeferson  na  seguinte  sequência:  “Como  a  gente  é

pequeno no meio desses homens grandes, é sempre esquecido. Se não fosse a doutora Márcia

para me ajudar...”. Este enunciado é um deslocamento polissêmico porque explicita o lugar de

fala subalterno de Jeferson como homossexual/  ex-presidiário e o próprio reconhecimento

dele nesta posição, enquanto localiza a esfera jurídica como aquela que possui capital social

na ordem do discurso. O discurso jornalístico restante na matéria continua o interdiscurso com

potencial deslocamento polissêmico ao narrar a repercussão da reivindicação de Jeferson no

campo jurídico.

Em  2014,  podemos  citar  o  exemplo  da  matéria  “Servidor  gay  obtém  licença-

paternidade sem apelar à justiça”, na Folha de S. Paulo. A matéria apresenta como fontes o

servidor público Mailton Alves Albuquerque, que possui capital simbólico adquirido através

do contexto situacional, e uma fonte autorizada, o procurador Giovanni Aragão Brilhante, que

possui capital social, herdado pelo seu papel profissional, garantindo a ele lugar de fala mais

legitimado.

Através  da  construção  da  narrativa  noticiosa,  o  discurso  jornalístico  ecoa  o

interdiscurso de que a decisão da prefeitura é surpreendente. Entre as marcas textuais que
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evidenciam esse interdiscurso está  o destaque de que “é a  primeira  vez um homossexual

consegue o benefício sem a necessidade de ir à Justiça”. Além disso, o enunciado da fonte

envolvida (Mailton) reforça o discurso quando ele expressa sua reação à decisão: “Fiquei

muito surpreso com a atitude da prefeitura porque ela agiu com imparcialidade”.

Através dos enunciados do procurador nos parágrafos seguintes, o discurso jornalístico

realizado  o  deslocamento  polissêmico  de  que  não  há  motivo  para  se  negar  a  um  casal

homossexual o tratamento previsto para casais heterossexuais. Na tessitura de seu discurso, há

uma explicação de como ele embasou sua decisão, além de uma argumentação que procura

diferenciar a concessão de direitos igualitários de um privilégio. Tal construção discursiva

fundamenta  o  deslocamento  polissêmico  realizado  pelo  procurador  em meio  ao  discurso

jornalístico:

O procurador Giovanni Aragão Brilhante,  da Secretaria de Assuntos Jurídicos da
prefeitura, se baseou em decisões judiciais que concederam licença-maternidade a
mães  adotivas.  “Penso  que  realmente  não  há  justificativa  para  negar  a  casal
composto  por  pessoas  do  mesmo  sexo  o  tratamento  previsto  para  casais
heterossexuais que adotam crianças recém-nascidas”, afirma o procurador em seu
parecer (SERVIDOR gay obtém licença-paternidade sem apelar à justiça, Folha de
S. Paulo, São Paulo, 7 jun. 2014, caderno Cotidiano 2, página 6)

Outro exemplo é a matéria “IBGE: em 2013, país teve 10 casamentos gays por dia”,

no jornal O Globo. O IBGE e Cristiane Moutinho (gerente de estatísticas vitais e estimativas

populacionais do IBGE) são fontes autorizadas e possuem lugar de fala legitimados pelos

papeis ocupados por elas – de instituto de pesquisa pelo primeiro e de gerente pela segunda.

Tal papel profissional faz com que essas fontes tenham capital social. As fontes envolvidas

possuem capital simbólico por ilustrarem de maneira humanizada as situações decorrentes do

acontecimento noticiado. Carlos Magno Silva ocupa lugar de fala como fonte autorizada ao

representar uma instituição de defesa dos direitos LGBT.

O discurso hegemônico presente no texto jornalístico é aquele do interdiscurso que

surge cristalizado na voz de Carlos Magno: “Esse é um dado oficial que demonstra que já

havia  uma demanda social”.  A composição  da matéria  segue com a exposição  de provas

auxiliares (os dados divulgados pelo IBGE) e os ilustra com o discurso de um casal,  que

descreve os benefícios alcançados pelas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Conselho

Nacional de Justiça:

Os números abarcam histórias como a da empresária Regina Moreira e da bancária
Mônica Moutella, ambas de 48 anos. Um ano após se conhecer, elas formalizaram o
casamento em junho passado. 
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-  O  casamento  nos  dá  mais  segurança.  Não  existiam  dúvidas  de  que
queríamos passar o resto da vida juntas. Além disso, já não podemos perder tempo –
brinca Regina, que precisou entrar na Justiça para resolver problemas na divisão de
bens após o fim de um relacionamento anterior que não havia sido formalizado.

- A certidão de casamento facilita questões práticas, como o direito ao plano
de saúde. E os avanços legais nos deixam mais amparadas, inclusive no sentido de
ficar mais confortáveis diante da sociedade – completa Mônica (IBGE: em 2013,
país  teve  10  casamentos  gays  por  dia,  O  Globo,  Rio  de  Janeiro,  10  dez.  2014,
caderno Sociedade, página 32).

O interdiscurso de que, apesar das conquistas, ainda há preconceito, surge no relato de

uma das fontes envolvidas:

Apesar dos avanços, histórias como do casal de DJs Marco Aurélio Carvalhido e
Antony  Araújo  indicam  que  o  preconceito  persiste.  Eles  contam  ter  sofrido
discriminação em um cartório de Cabo Frio, na Região dos Lagos fluminense.

- Na hora do casamento, o juiz de paz (sic) veio nos falar que as decisões
em favor do casamento gay não têm força de lei e podem ser alteradas a qualquer
momento. Nos perguntou se queríamos mesmo seguir adiante. Dissemos que sim, e,
durante a cerimônia, ele disparou: ‘Senhor Antony, o senhor aceita o senhor Marco
Aurélio como legítima esposa?’. Foi constrangedor – conta Marco Aurélio (IBGE:
em 2013, país teve 10 casamentos gays por dia, O Globo, Rio de Janeiro, 10 dez.
2014, caderno Sociedade, página 32).

Na  sequência  anterior  o  discurso  jornalístico  salienta  a  contraposição  entre  as

conquistas e a continuidade do preconceito (“Apesar dos avanços,… o preconceito persiste”).

A fonte relata ainda a tentativa do juiz em descredibilizar diante deles as decisões favoráveis

ao casamento gay, assim como trata um dos homens no gênero feminino, não respeitando sua

identidade de sexual e de gênero e o constrangendo, conforme relata.  

4.2.3 Denúncia

O  eixo  narrativo  de  matérias  com  esse  enquadramento  se  estrutura  em  torno  de

denúncias de violência sofrida por pessoas LGBT. São exemplos de acontecimentos protestos,

pesquisas que demonstram números da violência, história de pessoas que sofreram violência

por apresentarem sexualidade ou gênero dissidente da norma. 

Em  2004,  foram  registrados  dois  acontecimentos  do  tipo  declaração  ou

posicionamento  público,  dois  de  realização de  evento,  um de  descoberta  ou resultado de

estudo  e  um de  relato  de  experiências.  Neste  ano,  os  aspectos  do  lead  que  foram mais

salientes neste tipo de enquadramento foram o “O que” (quatro ocorrências), seguido do “Por

que” e “Quem”, com uma ocorrência cada. Os valores-notícia salientes foram o Drama (três

ocorrências), seguido de Surpresa, Impacto e Justiça, com uma ocorrência cada. As fontes
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autorizadas  predominam com 16  ocorrências,  enquanto  qualificadas  aparecem com cinco

ocorrências e envolvidas com quatro.

Dois  tipos  de  acontecimento  predominaram com este  enquadramento  naquele  ano:

declaração ou posicionamento público e realização de evento. O aspecto mais saliente do lead,

“O que”, demonstra que este quadro se centraliza no acontecimento e teve o Drama como o

valor-notícia mais saliente. As fontes são em sua maioria autorizadas.

Em 2014, realização de evento e investigação policial/ morte/ agressão predominam

com duas ocorrências cada. Os aspectos “Quem” e o “O que” dividem três ocorrências cada.

Os valores-notícia Conflito e Drama aparecem duas vezes cada um nas matérias, enquanto

Justiça e Proeminência tem apenas uma ocorrência cada. Novamente, há predominância de

fontes autorizadas com 16 ocorrências. Qualificadas registram cinco ocorrências e envolvidas

quatro.

A principal  mudança em 2014 foi  a  substituição de declaração ou posicionamento

público por investigação policial/ morte/ agressão, que teve o mesmo número de ocorrências

que realização de  evento.  “O que”  passa  a  competir  com o “Quem” como aspecto  mais

saliente do lead, assim como acontece com os valores Conflito e Drama. A permanência se

refere ao predomínio de fontes autorizadas.

Como  exemplo  de  matéria  com  esse  enquadramento  pode  ser  citada  a  matéria

“Ativismo  gay causa  homofobia,  diz  Anistia”,  na  Folha  de  S.  Paulo.  A matéria  relata  a

publicação de um estudo que aponta a existência de uma correlação causal entre a exposição

motivada pela conquista de direitos e o aumento da homofobia na época. 

A matéria apresenta uma única fonte – a saber, a responsável pela pesquisa relatada,

Vanessa Baird (jornalista), o que não deixa de ausentar possibilidades conflituais no discurso

jornalístico  que  expõe diversas  contradições  no  estudo.  As  provas  auxiliares  se  reservam

somente ao discurso da pesquisadora e seu trabalho.

Vanessa Baird ocupa um lugar de fala privilegiado por ser a única fonte na matéria.

Porém, seu capital social não advém de seu reconhecimento, já que não se trata, ao menos

popularmente, de ser uma pesquisadora conhecida. Este capital é agregado a ela através da

instituição responsável pela publicação de seu estudo: a Anistia Internacional.

Os primeiros  seis  parágrafos  da  reportagem apresentam enunciados  que evocam o

interdiscurso (que também é um deslocamento polissêmico) de que as vitórias conquistadas

no território dos direitos pelas pessoas LGBT não devem ser comemoradas, mas observadas

com cautela porque tal exposição seria a causa de uma reação homofóbica. Podem ser citados

como principais exemplos os seguintes enunciados:
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[...]  o  estudo da jornalista  e  pesquisadora  britânica Vanessa  Baird mistura  relato
histórico e relatório sobre a situação atual. Traz uma tese polêmica: há otimismo
demais entre os que aplaudem as vitórias dos homossexuais.

Ao entusiasmar-se com a proliferação mundial de passeatas do orgulho gay e
de legislações prevendo união de pessoas do mesmo sexo, os defensores dos direitos
dos  homossexuais  estão  fazendo  uma  opção  perigosa,  segundo  o  estudo.  Estão
ignorando um forte  movimento contrário (ATIVISMO gay causa homofobia,  diz
Anistia, Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 jul. 2004, caderno Mundo, página A17). 

No último segmento, por exemplo, existe uma relação anafórica entre entusiasmar-se

com as vitórias > opção perigosa > “estão ignorando um forte movimento contrário”. Já no

discurso de Baird, se encontra o uso de adversativas que jogam com a face positiva e negativa

– uma forma de expor o interdiscurso, sem gerar prejuízo ao sujeito:

É positivo  elogiar,  sentir-se  bem com os  avanços.  Mas  temos  de  ter  em mente
também que vivemos um período bastante paradoxal, extremo. Um período mais
tolerante para os homossexuais em muitos sentidos, mas que também está ficando
mais violento e intolerante. Há uma reação (ATIVISMO gay causa homofobia, diz
Anistia, Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 jul. 2004, caderno Mundo, página A17).

Após  repetir  a  tese  de  Baird  no  parágrafo  seguinte,  é  possível  identificar  uma

contradição no discurso da autora a partir do texto jornalístico:

O estudo identifica a África Subsaariana como o maior foco desse movimento no
mundo atualmente, por ser uma região em que o ativismo gay apenas engatinha.
“Em  muitos  países  da  África,  há  dez  anos  muitas  pessoas  acreditavam  que  o
homossexualismo  não  existisse,  que  não  fosse  parte  de  sua  cultura.  Agora,  há
grupos, ativistas, pessoas provando que existe. Na medida em que o tema é mais
discutido, ele atrai hostilidade”, afirma a autora (ATIVISMO gay causa homofobia,
diz Anistia, Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 jul. 2004, caderno Mundo, página A17)

O texto jornalístico contradiz a informação: se quanto mais ativismo e exposição, mais

homofobia é gerada e sofrida por homossexuais, como pode o país ter o maior foco no mundo

já que é uma região com ativismo gay ainda inicial?

Os três parágrafos seguintes se dedicam a trazer informações da pesquisa sobre países

da África que não aceitam pessoas LGBT, sendo a sexualidade fora da norma considerada

crime, além de países asiáticos que também condenam a sexualidade dessas pessoas. O que

novamente  gera  contradições:  sabe-se  que  nesses  países,  justamente  por  terem  uma

homofobia estrutural que vem do próprio estado e torna crime ser homossexual, pouco ou

nenhum  movimento  gay  existe.  Assim,  onde  estaria  a  relação  entre  ativismo  (causa)  e

homofobia (efeito)?
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No  parágrafo  seguinte,  reforçando  problemas  da  pesquisa,  o  discurso  jornalístico

realiza uma crítica:

O estudo da Anistia é pobre em estatísticas a respeito do crescimento da homofobia
no mundo.  A autora  baseia  sua  tese  na  avaliação  de  que  existe  uma  “coalizão”
homofóbica internacional,  na maioria das  vezes  informal e  sem ligação, mas em
alguns casos atuando de modo coordenado (ATIVISMO gay causa homofobia, diz
Anistia, Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 jul. 2004, caderno Mundo, página A17).

Nos parágrafos seguintes, o discurso do texto jornalístico passa a atribuir, ora à Baird,

ora à Anistia, informações que relacionam o fundamentalismo religioso, gangues, movimentos

políticos, estudos científicos e até artistas pop à homofobia. 

O interdiscurso de que religião fomenta a homofobia aparece em enunciados como:

Movimentos religiosos,  de  acordo com a  Anistia,  têm um papel  fundamental  na
disseminação da homofobia. Baird destaca igrejas evangélicas nos EUA, o Vaticano
e o fundamentalismo muçulmano como ‘líderes’ dessa coalizão,  mas não apenas
eles. Lideranças judaicas e hindus também têm adotado uma postura cada vez mais
agressiva, segundo ela.

Em recentes conferências da ONU sobre população, racismo e direitos das
mulheres, por exemplo, esses grupos ajudaram a derrubar medidas que reconheciam
direitos  específicos  dos  homossexuais  (ATIVISMO gay  causa  homofobia,  diz
Anistia, Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 jul. 2004, caderno Mundo, página A17). 

Há também o  interdiscurso  de  que  homofobia  é  o  medo  do  homossexualismo na

construção a seguir do texto jornalístico se referindo à fala de Baird: 

Baird não vê problema em categorizar elementos tão diferentes sob o mesmo rótulo
de  “homofóbicos”.  “São  todas  manifestações  de  um  medo  que  existe  do
homossexualismo”, justifica (ATIVISMO gay causa homofobia, diz Anistia, Folha
de S. Paulo, São Paulo, 18 jul. 2004, caderno Mundo, página A17).

O interdiscurso de que existem muitos  avanços e direitos conquistados,  mas ainda

muitas  dificuldades  enfrentadas  pelas  pessoas  LGBT é  evocado  nos  parágrafos  sobre  a

questão da homofobia na América Latina:

Na América Latina, a reação homofóbica se manifesta de forma peculiar. Poucos
países no continente têm legislação dura contra os gays,  e alguns lugares,  como
Brasil,  Equador,  México e Argentina,  têm estado na vanguarda da aprovação de
medidas contra a discriminação.

No entanto é na América Latina que ocorrem alguns dos mais violentos
ataques  contra  homossexuais.  Brasil  e  Argentina  ‘lideram’  nesse  quesito
(ATIVISMO gay causa homofobia, diz Anistia, Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 jul.
2004, caderno Mundo, página A17).
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Por fim, o discurso jornalístico novamente traz o discurso contraditório da autora. Ela

apresenta  o  interdiscurso  de  que  mesmo sofrendo  dificuldades  advindas  da  homofobia,  é

melhor continuar lutando a voltar para o silêncio: “Os gays de ontem sofriam com o silêncio.

Os de hoje sofrem com a violência. Então a situação piorou? Não. O silêncio é provavelmente

pior”.

Outro exemplo de matéria com este tipo de enquadramento é a “Homofobia na escola

é tema de congresso que reúne 150 países”, na Folha de S. Paulo. O enfoque é a homofobia e

o  relato  das  violências  sofridas  por  pessoas  LGBT  no  âmbito  escolar.  Com  base  nas

observações das variadas matérias, observou-se, também com esta um padrão que se repetia

com esse enquadramento: além dos relatos das fontes, traz também dados estatísticos como

provas  auxiliares,  o  que  parece  ser  um  padrão  a  ser  confirmado  sobre  este  tipo  de

enquadramento.

O lugar de fala ocupado pelas quatro fontes consultadas é privilegiado porque duas são

representantes de instituições sociais consideradas especializadas no tema da educação. Uma

das  fontes  documentais  (classificadas,  seguindo  as  categorias  deste  trabalho,  como

qualificadas) é um estudo que revela através de estatísticas, e assim possui capital social e

simbólico do campo científico, a realidade das vivências de pessoas LGBT nas escolas. O

outro se trata de um programa do governo sobre o tema, que possui capital simbólico e social.

O lead e a maneira com que o discurso jornalístico destaca “A homofobia na escola”, e

logo em seguida deixa claro a importância do tema num congresso que reúne 150 países, são

indícios do enquadramento de Denúncia, assim como ao mesmo tempo evoca o interdiscurso

de que esse tema está recebendo atenção pelo campo da educação e por isso é importante.

Ao longo do texto, situações e vivências, ora expostas pelas fontes institucionais, ora

pelas documentais, ressoam esse discurso ao longo do texto. Os casos são utilizados como

formas de reforçar o discurso através da exemplificação, como é possível notar no enunciado:

Segundo educadores, de tão séria, a questão já levou à criação de, pelo menos, três
escolas  públicas  no  mundo  exclusivas  para  jovens  gays,  lésbicas,  bissexuais  e
transgêneros  (GLBT)  que  tiveram problemas  de  convivência  com  professores  e
colegas em escolas convencionais (HOMOFOBIA na escola é tema de congresso
que reúne 150 países, Folha de S. Paulo, São Paulo, 23 jul. 2004, caderno Cotidiano,
página C4). 

É  interessante  destacar  a  maneira  com  que  ocorre  uma  relação  anafórica  em  “a

homofobia dentro da escola” > “de tão séria, a questão” > “problemas de convivência com

professores e colegas” que alimentam e constroem um imaginário da homofobia no ambiente
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escolar, resumindo o a problemas de convivência.

Nos parágrafos seguintes, em que o discurso jornalístico expõe, através das fontes, o

interdiscurso de que a homofobia nas escolas é um problema grave a ser enfrentado, há a

presença  de  provas  auxiliares  com dados  estatísticos,  principalmente  aqueles  oriundos  da

fonte documental “Juventude e Sexualidade”:

Segundo a peruana Rebecca Sevilla,  coordenadora do programa de igualdade de
oportunidades da IE,  “apesar  de não ser  um tema muito debatido, há dados que
apontam para a gravidade da discriminação contra esses jovens dentro da escola,
tanto por professores como por outros alunos”.

Duas pesquisas da Unesco deixam claro que essa é uma realidade também
brasileira. Segundo o estudo “Juventude e Sexualidade”, um quarto dos estudantes
de 10 a 24 anos afirmam que não gostariam de ter colegas homossexuais. Outros
admitem até mesmo o uso de agressão contra esses jovens. Já entre professores,
outra pesquisa revela que quase 60% deles afirmam ser “inadmissível” uma pessoa
ter relações sexuais com outra do mesmo sexo.

“Não acredito que deveriam existir escolas separadas. Há, no entanto, que
se prover alternativas para aqueles que sofreram violência”, avalia Wayne Clements,
vice-presidente da Federação Canadense de Professores. 

Em maio, o governo lançou o “Brasil sem Homofobia”, que inclui ações
em educação. Pelo programa, dez ministros passam a ter comissões que adaptarão as
políticas já existentes para atender essa parcela da população (Homofobia na escola
é tema de congresso que reúne 150 países, Folha de S. Paulo, São Paulo, 23 jul.
2004, caderno Cotidiano, página C4).

Mais um exemplo é a matéria “Grupo protesta no centro após morte de adolescente

gay”, na Folha de S. Paulo. Ela se refere a um grupo de 200 manifestantes que cobravam

investigações sobre a morte de Kaique Batista dos Santos, que teve o corpo achado no centro

da cidade. Amigos e familiares levantavam a hipótese de assassinato motivado por homofobia

enquanto a polícia investigava a hipótese de suicídio.

A polícia adquire o lugar de fala mais privilegiado pelo capital social possuído pela

instituição. Os amigos e manifestantes adquirem capital simbólico pelo contexto da morte do

adolescente e a motivação do protesto.

Diferente de outra matéria (também relacionada a este caso: “Polícia acha que jovem

gay cometeu suicídio”, Folha de S. Paulo, 17 de janeiro de 2014, editoria Cotidiano, página

c7), cujo discurso predominante era o de apesar das versões e possibilidades para a morte, a

versão da polícia possui mais solidez, aqui há o interdiscurso de que as causas da morte ainda

são obscuras e é necessário cobrar por mais investigações. 

Tal  discurso  se  evidencia  na  contraposição  entre  apenas  um parágrafo  dedicado  à

versão da polícia, e os restantes às fontes que se dedicam a discursar em defesa da hipótese

homofóbica. O uso de provas auxiliares como a citação da presença de notoriedades políticas

e artísticas  no manifesto,  assim como de dados sobre mortes  de pessoas LGBT, além do
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depoimento de um dos amigos de Kaique reforçam o interdiscurso:

Estiveram  no  ato  o  cartunista  Laerte  e  o  presidente  do  Conselho  Nacional  de
Combate  a  Discriminação  LGBT,  Gustavo  Bernardes.  Pelo  megafone,  os
manifestantes  homenagearam  os  336  gays  mortos  em  2012  no  país,  segundo
levantamento do GGB (Grupo Gay da Bahia).

Amigos disseram que Kaique costumava circular pelo centro junto a um
grupo de 110 outros gays. O objetivo era se proteger de ataques homofóbicos.

Renan Araújo, 16, estava na festa onde Kaique foi visto pela última vez.
“Nos encontramos lá às 5h. Ele estava superfeliz, disse que a balada tinha sido boa.
Depois sumiu sozinho” (GRUPO protesta no centro após morte de adolescente gay,
Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 de jan. 2014, caderno Cotidiano, página C5).

Mais um exemplo de matéria com o enquadramento Denúncia é a “Ativista de Uganda

ilustra o papel da discriminação na expansão da doença”, no jornal O Globo. A estruturação

do acontecimento se dá a partir da demonstração de uma realidade de risco vivida por uma

pessoa não heterossexual, seja através do relato humanizado das violências sofridas ou a partir

do mapeamento dos fatos ligados à problemática (como a implementação de leis).

Daisy  Nakato  e  Ashok  Kavi  adquirem  capital  simbólico  devido  às  vivências  em

ambientes de risco. Tais vivências lhe garantem lugar de fala legitimado a partir do momento

em que seus discursos ilustram o que já era reconhecido pela comunidade científica, conforme

explica a matéria. O embaixador e a OMS possuem capital social adquirido a partir de suas

posições no campo político e científico, que legitima seus lugares de fala.

O discurso  hegemônico  na  matéria  é  o  de  que  a  discriminação  e  perseguição  de

pessoas  com  dissidências  sexuais  ou  de  gênero  agrava  a  disseminação  do  HIV.  Esse

interdiscurso se estende por toda a  matéria,  seja na voz das fontes  ou na composição do

discurso jornalístico.

Exemplo é a construção da primeira parte da matéria, em que o lead expõe a causa do

problema  (“A crescente  perseguição  a  minorias  sexuais  em  países  da  África  e  da  Ásia

contribui  enormemente  para  a  disseminação  do  HIV,  uma  vez  que,  criminalizados,  eles

dificilmente têm acesso a exames e tratamentos”) e um exemplo empírico:

O alerta,  repetido pela comunidade científica,  ganhou voz e rosto na abertura da
Conferência Internacional sobre a Aids, em Melbourne, na Austrália. Moradora de
Kampala,  em Uganda, ativista Daisy Nakato, bissexual que teve seu nome e seu
rosto expostos na conservadora mídia do país africano e sofreu ameaças de prisão e
morte, falou sobre o horror diário de lutar contra o vírus em meio à marginalização
(ATIVISTA de Uganda ilustra o papel da discriminação na expansão da doença, O
Globo, Rio de Janeiro, 22 de jul. 2014, caderno Sociedade, página 21).

Outro exemplo está presente na segunda parte do texto quando o discurso jornalístico
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expõe a situação de países em que há a criminalização de pessoas LGBT e em seguida há

enunciados do embaixador e da OMS que apontam os problemas desse tipo de política. Essas

construções discursivas evidenciam um posicionamento tanto do texto jornalístico quanto das

fontes ao interdiscurso hegemônico: 

Em fevereiro, o presidente de Uganda, Yoweri Museveni, sancionou uma lei de base
religiosa que pune com longas penas de prisão a prática de sexo 'não tradicional'.
Pesquisas de opinião mostram que a norma tem amplo apoio da população.

- Nós sabemos que a criminalização é uma política de saúde ruim. É uma
má política pública. Ela não funciona como prevenção para evitar a propagação da
doença. Na verdade, faz exatamente o contrário – afirmou John Berry, embaixador
americano na Austrália durante discussão no evento.  - A luta global contra o HIV e
a Aids não será vencida se relegarmos segmentos da população para as sombras.

De  acordo  com  a  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  mulheres
trabalhadoras  do sexo são 14 vezes mais  propensas  a  contrair  o HIV do que as
demais. Já homens gays têm 19 vezes mais chances de ter a doença do que a média
da  população.  Entre  os  transexuais,  a  probabilidade  aumenta  em  50  vezes
(ATIVISTA de Uganda ilustra o papel da discriminação na expansão da doença, O
Globo, Rio de Janeiro, 22 de jul. 2014, caderno Sociedade, página 21). 

4.2.4 Drama familiar

A estruturação da narrativa ocorre a partir do modo como o acontecimento provoca um

debate sobre a sexualidade e o gênero no âmbito familiar. O acontecimento geralmente serve

como estimulador de debate acerca do assunto no âmbito familiar ou então a própria questão

da aceitação é o fato principal da matéria. Há presença predominante de fontes envolvidas e

elas  podem apresentar  discursos  sobre  aceitação  e  compreensão  acerca  da  sexualidade  e

gênero de seus filhos, ou o contrário.

Pode ser citado como exemplo o livro de contos de fada que auxilia os pais e seus

filhos na compreensão e discussão do tema em casa, além do caso do pai que propunha pagar

o homem que conseguisse se casar com sua filha lésbica.

Este  enquadramento  registrou  ocorrências  apenas  em  2014.  Foram  dois

acontecimentos:  um do tipo  relato  de  experiências  e  outro  do  tipo  realização  de  evento.

“Quem” e “O que” tiveram uma ocorrência cada como aspectos salientes do lead. O mesmo

acontece  com  os  valores-notícia:  um  registro  de  Raridade  e  outro  de  Entretenimento/

Curiosidade. Foram registradas três ocorrências de fontes envolvidas e uma autorizada.

Há apenas dois exemplos com este tipo de enquadramento. Um já foi citado na seção

sobre o enquadramento Abertura cultural  (“...  Os príncipes foram felizes para sempre”; O

Globo, 10 de julho de 2014, editoria Sociedade,  página 26). O outro é a matéria “Chinês

oferece R$ 317 mi a quem case com filha gay”, no jornal Folha de S. Paulo. Apesar de o título
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destacar o fato mais inesperado (a quantia do dinheiro oferecido), a matéria enfoca o conflito

da  não  aceitação  da  sexualidade  da  filha  pelo  pai,  por  isso  foi  classificada  com  este

enquadramento.

Como o contexto da matéria se trata de um conflito pessoal e familiar entre pai e filha,

os  lugares  de fala,  de certo  modo,  são equivalentes  porque não envolve,  em princípio,  a

interferência de agentes sociais e políticos externos a discussão. Não que tal tema levantado

pela matéria não possua relevância (afinal, a aceitação dos filhos LGBT pela família é um dos

temas mais discutidos pela comunidade), porém, não há participação de outras fontes que

emitam seus discursos sobre a questão na matéria.

O discurso de Gigi Chao é de que o pai deve aceitar e respeitar sua sexualidade. Em

seus enunciados são evocados interdiscursos de que pessoas homossexuais são como todo

mundo (“No texto,  Gigi pede ao ‘querido pai’ que ele aceite sua companheira,  Sean Eav,

como ‘um ser humano normal e digno”);  a  homossexualidade não é algo que precisa ser

explicado para ser aceito (“Sei que é difícil para você entender que eu me sinta atraída por

uma mulher sentimentalmente. Não posso explicar isso a mim mesma. Mas são coisas que

acontecem”); não é a falta de um parceiro do sexo oposto bom que causa a homossexualidade

(“Gigi e Sean teriam se casado em 2012, na França, mas o pai insiste em buscar um marido

para a filha. ‘Sinto muito por te fazer pensar que só mantinha uma relação lésbica porque não

havia  homens em Hong Kong.  Há muitos  homens  bons,  mas  simplesmente não são para

mim’, escreve Gigi em sua carta”); é triste o pai não participar da vida construída pela filha

por causa de sua sexualidade (“Ela se diz triste por seu pai não participar da vida que ela

construiu. ‘Lamento que não tenha a ideia de como estou feliz e satisfeita com a minha vida e

que existam aspectos dela que não compartilhe’, afirma Gigi”).

Enquanto o pai vai na direção oposta, acreditando que é a ausência de um parceiro

adequado que causa a homossexualidade da filha:

O empresário ofereceu US$ 130 milhões (R$ 317 milhões) a um homem que queira
se casar com sua filha para que ela ‘tenha um bom casamento e filhos que possam
herdar meu negócio’.

As cartas foram publicadas uma semana após Cecil Chao, 77, colocar um
anúncio em que oferecia o montante a um futuro marido de Gigi, 33. O valor é o
dobro do que ele havia oferecido em 2012, quando apareceram 20 mil candidatos.
“Nenhum  cativou  o  coração  de  minha  filha”,  afirmou  o  empresário  (CHINÊS
oferece R$ 317 mi a quem case com filha gay, Folha de S. Paulo, São Paulo, 30 jan.
2014, caderno Mundo, página A16).

4.2.5 Família e controvérsia
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O texto jornalístico com esse enquadramento tem como eixo de estruturação a tensão

sobre o conceito de família a partir de novas configurações familiares, como o casamento gay.

Há apenas uma matéria mapeada com esse enquadramento. 

Apesar de apenas uma matéria possuir esse enquadramento, o assunto (a discussão em

torno do conceito de família e a controvérsia causada pelo casamento gay) e o enfoque pelo

qual  ela  se  estrutura  é  reconhecido  e  problematizado  pelos  trabalhos  que  estudam  as

sexualidades e gêneros (FRANCISCO, 2013).

A única ocorrência aborda o acontecimento do tipo declaração ou posicionamento,

possui  o  “Quem”  como  aspecto  saliente  do  lead,  o  valor-notícia  mais  destacado  é

Proeminência.  A matéria  possui apenas uma fonte autorizada.  O título é “Casamento gay

causa polêmica”, no jornal O Globo. Essa matéria é uma partícula de um contexto maior –

uma reportagem sobre como o discurso de Bush em campanha eleitoral havia sido criticado

tanto  por  democratas  quanto  por  republicanos.  Até  mesmo nesta  partícula,  a  temática  do

“casamento gay” só é abordada no primeiro parágrafo.

O principal motivo para a discussão do “casamento gay” ser tão controverso é a tensão

que ela traz ao conceito de família. Para uma parcela conservadora da sociedade, o sentido do

termo é religioso e apenas reconhece como família a união entre um homem e uma mulher

capaz de gerar filhos. Tal constatação é ilustrada pelo discurso apresentado no lead.

No  contexto  da  matéria,  entre  as  muitas  críticas  recebidas  por  George  W.  Bush

(Presidente dos EUA à época), Tony Perkins (presidente do Conselho e Pesquisa da Família,

entidade ligada ao  partido  do governo)  é  apenas  mais  um, porém ligado ao tema de  seu

interesse, a saber a discussão em torno do casamento gay e da ideia de família. Assim, seu

lugar de fala adquire capital simbólico e social por alguns motivos: trata-se do presidente de

uma entidade  tomada  como  especialista  no  assunto  (Conselho  e  Pesquisa  da  Família);  a

entidade é ligada ao partido; é a única voz sobre o assunto na matéria – não está presente no

texto a opinião de um democrata sobre o assunto.

O  interdiscurso  evocado  pelo  enunciado  da  fonte  citada  na  matéria  se  refere  ao

casamento gay como ameaça à família ao utilizar termos como “desapontados”, e sentenças

como “após a bomba ter explodido” e “deveria ter endossado explicitamente uma proibição ao

casamento de gays”. A fala da fonte na verdade ilustra o relato do acontecimento: “Por sua

vez,  os  conservadores  republicanos  acharam  que  a  defesa  de  Bush  da  ‘santidade  do

casamento’, condenando os juízes que têm aprovado a união de gays, foi frouxa”. O destaque

“santidade do casamento” novamente vincula a família ao sentido religioso (CASAMENTO
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gay causa polêmica, O Globo, Rio de Janeiro, 22 jan. 2004, caderno Mundo, página 33).

4.2.6 Festa popular 

Esse enquadramento surge no contexto da Parada Gay. Ele se refere ao modo como o

texto jornalístico se estrutura em torno de dados comuns aos de festas populares – quantidade

de participantes,  fontes autorizadas que marcam presença no evento e descrição visual da

parada.  Devido  ao  recorte  do  corpus,  apenas  o  ano  de  2004  consegui  registrar  esse

enquadramento.

Foram duas ocorrências com acontecimentos do tipo realização de evento. Uma tem o

“Quem” como o aspecto mais saliente do lead, enquanto a outra é “O que”. Uma tem como o

valor-notícia mais saliente Impacto,  a outra Drama.  As matérias com esse enquadramento

registram cinco fontes autorizadas e uma envolvida.

Um exemplo é “Parada Gay de São Paulo já é a maior do mundo”, no jornal O Globo.

Apesar das motivações e do significado político da parada para a comunidade LGBT, pouco é

abordado  sobre  isso  na  matéria  –  a  tirar  algumas  poucas  falas  de  fontes  autorizadas

representativas da comunidade e políticos. É dado um enquadramento de Festa popular com o

texto  jornalístico  se  estruturando  em torno  de  número  de  frequentadores,  fala  de  fontes

autorizadas representes de entidades representativas ou políticos, além da descrição de como

foi o evento.

Todas as fontes são autorizadas. As fontes políticas possuem lugar de fala legitimado

pelo  capital  social  que  possuem,  assim  como  a  Polícia  Militar.  A  partir  do  contexto

situacional,  o  lugar  de fala  de Renato  Baldin  (vice-presidente  da Associação do Orgulho

GLBT de  São  Paulo)  e  dos  organizadores  do  evento  adquire  capital  simbólico  já  que  o

acontecimento contempla um evento cuja temática se refere justamente à comunidade de que

fazem  parte.  Renato  Baldin  ainda  porta  um  lugar  de  fala  legitimado  socialmente  por

representar uma instituição. Um aspecto observado por exemplo, que evidencia essa diferença

dos lugares de fala é o fato do jornal  ter  preferido contemplar  no título da reportagem a

informação dada pela Polícia Militar sobre o número de participantes do evento, a dada pelos

organizadores.

O discurso predominante no texto jornalístico e na fala de algumas fontes é de que a

quantidade  de  pessoas  participando  no  evento  representa  um  sucesso  (lead)  e  que  tal

participação significa maior aceitação das pessoas que possuem uma identidade sexual ou de

gênero dissidente da norma heterossexual:
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São Paulo já tem a maior Parada do Orgulho GLBT (Gays, Lésbicas, Simpatizantes
e Transgêneros) do mundo, depois de oito anos de militância. Ontem, 1,5 milhão de
pessoas, segundo a Polícia Militar, ocupou as duas pistas da Avenida Paulista. Para
os organizadores do evento, o público foi maior: 1,8 milhão. Vinte e quatro trios
elétricos animavam o público, que dançava, cantava ou demonstrava sua alegria com
beijos e abraços (PARADA Gay de São Paulo já é a maior do mundo, O Globo, Rio
de Janeiro, 14 jun. 2004, caderno País, página 8).

Tal interdiscurso se evidencia, por exemplo, no lead e no parágrafo seguinte a ele, em

que  são  expostas  e  comparadas  a  quantidade  de  participantes  do  evento  em São  Paulo,

naquele ano e no ano anterior, e em Nova York no ano anterior.

Enquanto  o  interdiscurso  do  militante  Renato  Baldin  vincula  o  número  de

participantes à visibilidade das pessoas LGBT e sua demanda por direitos (“- Estamos felizes

com o resultado. São Paulo mostrou que temos uma diversidade que deve ser tratada com

respeito. Temos união e representamos uma grande parcela da população”), os interdiscursos

expressos pelos enunciados de Marta Suplicy e José Genoíno se referem a abertura da cidade

à diversidade sexual e de gênero:

A prefeita Marta Suplicy (PT) fez a abertura da Parada em cima do primeiro trio
elétrico. Animada, chegou a trocar sua jaqueta de couro vermelha por plumas de cor
laranja.  Em  seguida,  foi  para  o  quatro  carro  (sic)  (o  trio  elétrico  oficial  da
prefeitura). Ela disse que acompanha a Parada do Orgulho Gay desde o início.

- Eram somente 300 pessoas. Hoje, eu acho que há um reconhecimento da
cidade de São Paulo pela diversidade, pela pluralidade. Um evento que mais reúne
gente e não distribui automóvel de presente e nem faz rifa de nada. É o povo se
manifestando. Estou feliz – declarou a prefeita.

O presidente nacional do PT, José Genoíno, definiu a cidade de São Paulo
como 'seio acolhedor de todos os segmentos” (PARADA Gay de São Paulo já é a
maior do mundo, O Globo, Rio de Janeiro, 14 jun. 2004, caderno País, página 8).

4.2.7 Polícia de gênero

A estruturação da matéria  tem como base discursos  que questionam ou vigiam as

fronteiras  das  sexualidades  e  gêneros  de  corpos  envolvidos  nos  acontecimentos  –  esses

discursos  objetivam  reforçar  as  coerências  heteronormativas  de  sexo  e  gênero  ou  então

desfazê-las.  Exemplos  de  tópicos  pautados  são  projetos  de  lei  que  visam  constranger  a

sexualidade e  o gênero,  o  olhar  lançado sobre pessoas  as  quais  o  comportamento foge à

heteronormatividade.

Em  2004,  esse  enquadramento  contabilizou  duas  ocorrências  –  uma  com  o

acontecimento do tipo descoberta ou resultado de pesquisa e outra de realização de evento.
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Ambas têm o “Quem” como o aspecto mais salientado do lead. Os valores-notícia são em

uma matéria Surpresa e na outra Conflito. No total, o enquadramento registrou duas fontes

autorizadas e duas envolvidas.

No ano de 2014, ele ocorre apenas uma vez. O acontecimento é realização de evento.

Diferente de 2004 o “O que” é o aspecto mais saliente do lead. A Raridade é o valor-notícia

mais saliente. O enquadramento registrou em 2014 uma fonte envolvida, uma qualificada e

uma testemunhal.

De modo geral,  é possível dizer então que esse enquadramento se caracteriza pelo

acontecimento do tipo realização de evento cultural/ político/ acadêmico, ter o “Quem” como

o aspecto mais saliente, o que demonstra a importância do discurso das fontes, além de ter

como valores-notícia mais salientes a Surpresa, o Conflito e a Raridade. O tipo de fonte com

mais expressividade é a fonte envolvida.

A matéria “Gays fazem protesto contra projeto de lei”, na Folha de S. Paulo, é um

exemplo.  Nela,  mais  de  40  entidades  ligadas  a  movimentos  LGBT,  além de  deputados  e

personalidades realizaram uma manifestação contra a votação de um projeto de lei que previa

a  criação  de  um programa de  lei  que  auxiliasse  às  pessoas  a  mudar  sua  sexualidade  de

homossexual para heterossexual.

Apesar de ter como acontecimento principal o protesto realizado contra o projeto de

lei, a matéria se estrutura em torno do discurso do autor do projeto e as argumentações dele

em defesa do programa – que tem base homofóbica por, entre outros motivos, compreender a

homossexualidade  como  fonte  de  infelicidade  e  insatisfação,  enquanto  ignora  que  tais

sentimentos  são  causados  pela  discriminação  sofrida  pelas  pessoas  que  possuem  uma

sexualidade ou identidade de gênero dissidente da heteronormatividade.

Édino Fonseca, o deputado estadual autor do projeto, ocupa lugar de fala privilegiado

pela  sua  profissão  política,  que  lhe  agrega  capital  social.  Cláudio  Nascimento,  enquanto

presidente de uma instituição que milita pela causa das pessoas LGBT, possui capital social,

por sua função institucional, político, enquanto militante de uma causa, e simbólico, enquanto

pessoa LGBT que protesta pelo grupo de que faz parte. A mãe de Cazuza, Lucinha Araújo,

porta capital simbólico herdado pelo seu filho, que foi um cantor popular e que integrava a

comunidade de pessoas LGBT.

Ao dedicar três parágrafos à voz do deputado estadual do projeto, Édino Fonseca, o

discurso  jornalístico  privilegia  sua  voz,  em  detrimento  da  dos  manifestantes  que  é

contemplada  em  apenas  um  parágrafo.  Tal  destaque  não  é  concedido  apenas  em  nível

quantitativo, mas qualitativo também – o deputado expõe e argumenta em favor da ideia do
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projeto (“Fonseca afirmou, no entanto, não entender o porquê do protesto. 'Não entendo a

manifestação. Meu projeto é para homossexuais infelizes e não satisfeitos. Quem está feliz

segue com sua vida”); se defende da manifestação ao dizer que havia sugerido uma audiência

pública sobre o projeto, assim como o amadurecimento da ideia, que segundo ele foi negada

pelo presidente da assembléia:

Édino Fonseca se disse surpreso. “Queria promover audiências públicas antes de
tentar aprová-lo”, afirmou o autor do projeto. Segundo ele, seu projeto está sendo
usado como 'boi de piranha' pelo presidente da Casa, Jorge Picciani. “Defendi que
precisávamos amadurecer a idéia, mas ele disse: 'Não. A Casa está apanhando muito
da imprensa e preciso dar uma satisfação'”, declarou. Picciani não foi encontrado
(“Gays fazem protesto contra projeto de lei” (GAYS fazem protesto contra projeto
de lei, Folha de S. Paulo, São Paulo, 8 dez. 2004, caderno Cotidiano, página c9).

Do  outro  lado,  tem-se  a  exposição  interdiscursos  cristalizados  que  se  opõem  ao

discurso do deputado, a partir de argumentos de lugar comum, sem apontar os problemas de

um programa como  o  sugerido  pelo  deputado  (“Entre  mais  de  200  manifestantes  estava

Lucinha Araújo, mãe de Cazuza. 'Isso é coisa de quem não tem o que fazer', disse ela. Para o

presidente do Grupo Arco-Íris, Cláudio Nascimento, o projeto é 'totalitário'.  'Começa hoje

com os homossexuais, e amanhã?”).

Além  disso,  o  discurso  jornalístico  se  alinha  ao  discurso  que  compreende  a

homossexualidade como um problema a ser superado – tal construção se evidencia no uso de

termos como “auxílio” (que pressupõe necessidade de ajuda) e “mudança voluntária” (que

pressupõe escolha, opção), no lead, ou “cura de homossexuais”, no subtítulo, que guarda o

pressuposto da homossexualidade como doença.

Outro exemplo é a matéria “Imagens delicadas dos sanguinários talibãs”, no jornal O

Globo.  Nela  um fotógrafo  encontra  fotografias  de  milicianos,  que  as  proibiam,  posando

maquiados  e  cercados  de  flores.  O  valor-notícia  Surpresa  está  diretamente  vinculado  à

imprevisibilidade  resultante  da  ocorrência  do  comportamento  considerado  feminino  onde

menos se espera que ele possa se manifestar, assim como a ligação entre tal comportamento e

a possível homossexualidade daqueles que se comportam de tal modo.

O fotógrafo entrevistado (Thomas Dworzak) ocupa lugar de fala privilegiado por seu

capital social referente à profissão (é um fotógrafo que já cobriu a guerra no Afeganistão, tal

aspecto agrega capital simbólico) e também por ser a única fonte consultada pela reportagem.

No  entanto,  deve  se  salientar  aspectos  da  produção  da  matéria,  como  o  fato  de  ela  ser

realizada por uma correspondente e possivelmente ter poucos recursos que a permitisse obter

mais fontes.
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O discurso jornalístico e da fonte reforçam em várias sequências os enquadramentos

sugeridos a partir de interdiscursos de policiamento de gênero: Primeiro, há uma construção

discursiva da quebra de expectativa, revelando uma oposição entre o comportamento esperado

pelos milicianos e o que mostram as fotografias encontradas (“O mal tinha uma face oculta,

que se opunha à brutalidade demonstrada no dia-a-dia”; “As fotos mostram a complexidade

dos guerreiros talibãs, que eram brutais e capazes de matar, mas gostavam de ser fotografados

com flores nas mãos”). 

Em  seguida,  há  um  enunciado  em  torno  da  tese  de  que  tal  comportamento  seja

indicativo da homossexualidade27 dos talibãs:

Embora oficialmente proibido, o homossexualismo, diz ele, seria na verdade a única
manifestação de sexualidade conhecida por jovens cuja única visão de mulheres na
vida havia sido a de suas mães e irmãs. Mas admite que esse comportamento não é
necessariamente homossexualismo no ‘sentido ocidental’, e sim uma ‘normalidade
num mundo sem mulheres’ (IMAGENS delicadas dos sanguinários talibãs, O Globo,
Rio de Janeiro, 18 jan. 2004, caderno Mundo, página 53). 

O terceiro e último exemplo é a matéria “O manifesto do macho moderno”, no jornal

O  Globo.  Ela  se  refere  a  um  movimento  artístico-social  que  une  ativistas  brasileiros  e

americanos que reivindicam o fim de estereótipos de gênero que afetam principalmente os

homens de maneira negativa.

Todas as fontes possuem lugar de fala equivalentes, sendo que a psicóloga Christina

Montenegro alcança um privilégio maior por dominar uma ciência (a psicologia), o que lhe

agrega maior  capital  social.  Os homens adquirem capital  simbólico por expressarem suas

opiniões  com base  em sua  posição  de  homem na  contemporaneidade  e  social  por  serem

artistas reconhecidos pelo público.

O discurso  que  introduz  a  matéria  é  o  de  que  os  homens  heterossexuais  também

sofrem opressões devido às normas impostas pelos padrões heteronormativos de gênero. Tal

constatação se sustenta  ao longo da fala  das fontes  e  da própria  composição do discurso

jornalístico.  A  defesa,  através  deste  discurso,  de  que  as  normas  de  gênero  sobre  a

masculinidade  devem ser  rompidas,  o  transforma  num deslocamento  polissêmico,  já  que

propõe uma reescrita da norma. 

A enumeração de uma série de ações que não corresponderiam com as expectativas de

masculinidade e a seguida explanação do movimento fundamentam o discurso no lead: 

27  Ressalta-se o uso do termo homossexualismo: atualmente é utilizado o termo homossexualidade, já que o 
sufixo “ismo” reservava sentido de doença à orientação sexual fora da norma.
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Posso  brochar.  Posso  falir.  Posso  ser  frágil.  Posso  ser  sensível.  Posso  ser
cabeleireiro, decorador, artista e não gostar de futebol. Posso admirar uma mulher
que eu ache bela com respeito. São esses e muitos outros os preceitos do movimento
“Homens, libertem-se”, que estimula o macho (heterossexual) a romper estereótipos
em que vivem aprisionados (O manifesto do macho moderno,  O Globo,  Rio de
Janeiro, 13 jul. 2014, caderno Sociedade, página 36). 

Nesta  sequência,  a  palavra  “posso”  conota  liberdade  em  contraposição  ao

“aprisionados” no fim do trecho. O uso do termo “macho (heterossexual)” ressalta a restrição

das pessoas que sofrem essa opressão alegada pelo discurso. Apesar disso, mais à frente, o

próprio texto jornalístico realiza uma crítica a exclusão de homossexuais, o que é contraposto

pela criadora do movimento: 

Uma das possíveis críticas ao manifesto do “Homens, libertem-se” é não mencionar
a opressão sofrida pelos homossexuais. Segundo a criadora da ação, isso acontece
porque “todos os  homens estão incluídos no manifesto,  sejam heterossexuais  ou
gays”. - Mas o nosso maior alvo é o homem hétero – admite – Queremos que ele
reveja  seu  conceito  de  masculinidade  e  identidade,  como os  homossexuais  e  as
mulheres já fazem há décadas (O manifesto do macho moderno, O Globo, Rio de
Janeiro, 13 jul. 2014, caderno Sociedade, página 36).  

O uso do verbo dicendi “admite”, no parágrafo anterior, reforça o sentido de que o

alvo são homens heterossexuais, já que contrapõe o que ela negou anteriormente. É bastante

pertinente,  também,  o  enunciado  do  músico  Paulinho  Moska:  “Eu  era  magrelo,  usava

pulserinhas hippie e me identificava com Caetano, Gil e Bowie, que eram andróginos. Passei

a ser chamado de bicha e viado de forma agressiva. Sofri até me ver livre da representação

masculina clássica”. Ele denuncia a maneira com que age a polícia de gênero e a marcação

exercida sobre o corpo que não se encaixa no padrão heteronormativo através da homofobia,

ser “magrelo”, usar “pulserinhas hippie”, se identificar com “Caetano, Gil e Bowie, que eram

andróginos” passam a ser marcas significantes de um corpo que foge ao padrão do masculino

e passa a ser agredido verbalmente através de termos como “bicha e viado”.

4.2.8 Policial

O texto jornalístico se estrutura em torno das investigações policiais acerca de crimes

violentos  contra  pessoas  LGBT.  Entre  acontecimentos  cobertos  estão  mortes  de  pessoas

LGBT,  investigações  acerca  de  agressões  sofridas  por  essas  pessoas,  debate  entre  fontes

envolvidas e autorizadas policiais sobre as motivações desses crimes. 

Esse  enquadramento  teve  registros  apenas  em  2014.  Foram  três  ocorrências  de

acontecimentos  do  tipo  investigação  policial/  morte/  agressões  e  uma  de  declaração  ou
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posicionamento público. Nessa amostragem três matérias apresentam o “Quem” como aspecto

mais saliente do lead. Os valores-notícia que aparecem de maneira saliente, um de cada, são

Justiça,  Raridade,  Drama  e  Proeminência.  A  hegemonia  de  fontes  autorizadas  (sete

ocorrências), seguidas das fontes testemunhais (cinco ocorrências), envolvidas e qualificadas,

com três ocorrências cada.

Esses dados caracterizam o enquadramento como predominante em acontecimentos do

tipo investigação policial/ morte/ agressões. O fato do “Quem” ser o aspecto mais saliente do

lead demonstra a importância das pessoas relacionadas ao acontecimento ou da instituição que

investiga, no caso a polícia civil. Predominam as fontes autorizadas e testemunhais.

Um exemplo é a matéria “Polícia acha que jovem gay cometeu suicídio”, no jornal

Folha de S. Paulo. Ela se refere às investigações sobre as causas da morte de um adolescente

gay,  que  teve  seu  corpo  encontrado  quase  irreconhecível.  Há  uma  morte,  investigação  e

versões sobre as causas desta morte. 

A Polícia Civil ocupa o lugar de fala mais privilegiado no discurso jornalístico porque

a instituição possui o capital social, cujo a ordem do discurso legitima. Porém, sabe-se que o

contexto em que acontecem as mortes de pessoas LGBT sempre se dá de maneira obscura e

com poucas ou nenhuma testemunha. Além disso, as investigações policiais não costumam

levar  em conta  a  sexualidade  ou  a  identidade  de  gênero  da  vítima  e  a  possibilidade  de

motivação homofóbica para as mortes. Assim, dada essa realidade, os discursos dos parentes e

amigos  acabam  ganhando  valor  simbólico  enquanto  uma  voz  dissonante  do  discurso

hegemônico da polícia.

O  interdiscurso  que  engloba  toda  a  matéria  é  o  de  que  apesar  das  versões  e

possibilidades  para a  morte,  a  versão  da polícia  possui  mais  solidez.  Tal  interdiscurso se

evidencia através da exposição de provas auxiliares no discurso da Polícia Civil, que apoiam a

tese de suicídio e a ausência de tais provas na hipótese de assassinato: “A Polícia Civil disse

que, por ora, não há indícios de que o adolescente achado morto no sábado no centro tenha

sido assassinado, como suspeitam parentes e amigos” (POLÍCIA acha que jovem gay cometeu

suicídio, Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 jan. 2014, caderno Cotidiano, página c7)

Há um conjunto de órgãos oficiais (Polícia Militar e Civil) e peritos que reforçam a

legitimidade à versão da polícia (isso por causa de seus respectivos lugares de fala), enquanto

a versão dos amigos e familiares fica restrita a seus discursos. Chama-se a atenção para a

diferença no uso dos verbos dicendi a polícia “disse”, os peritos “dizem” e “descrevem”, os

familiares  e  amigos  “suspeitam” e a  família  “acredita”  (a  única  exceção é  a  hipótese  de

peritos, que tem “acreditam”): 
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Os ferimentos, dizem peritos, podem ter sidos causados pela queda. Eles acreditam
que ele ficou praticamente irreconhecível por ter batido o rosto diretamente no chão.

Os peritos  desconhecem a versão sobre a  barra de ferro.  Descrevem uma
fratura exposta do fêmur (“POLÍCIA acha que jovem gay cometeu suicídio” (Folha
de S. Paulo, 17 de janeiro de 2014, editoria Cotidiano, página c7).

Outra matéria, em continuidade à anterior, é a “Família volta atrás e admite que jovem

gay se suicidou”, no jornal Folha de S. Paulo. Nela a família decide reconhecer a versão das

investigações policiais como verdadeira e descarta a hipótese de assassinato por motivações

homofóbicas. 

Logicamente, as fontes autorizadas como a polícia e a secretária estadual de Justiça e

Defesa da Cidadania adquirem o lugar de fala mais privilegiado da matéria jornalística pela

ordem do  discurso.  Porém,  no  contexto  da  reportagem,  o  lugar  de  fala  que  recebe  mais

destaque é o da mãe de Kaique, já que ela é quem apresenta a mudança de opinião imprevista,

agregando capital simbólico.

O interdiscurso predominante na matéria é o de que a polícia sempre estava correta e

seu discurso é o mais próximo da verdade sobre o caso. Tal interdiscurso é evocado na voz de

todas as fontes da matéria (com exceção daquelas que são citadas apenas para recapitular as

versões  que  estava  em  disputa  nos  dias  anteriores.  Mesmo  assim,  no  contexto  dessa

reportagem, elas surgem apenas como modo de fortalecer o interdiscurso referido acima).

Desde o título com o uso do segmento “volta atrás e admite”, que atribui uma ideia de

culpa à família, até a estratégia discursiva de evocar os enunciados anteriores que defendiam a

outra hipótese – a de crime com motivações homofóbicas – e contrapô-los à atual mudança da

família objetiva fortalecer o interdiscurso predominante.

Além disso são citadas provas auxiliares, como as imagens da câmera e o diário do

jovem, que reforçariam o discurso hegemônico:

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela Folha, posicionadas a cerca de 50
metros do local onde Kaique foi encontrado morto, mostram o garoto sozinho. As
cenas  foram  exibidas  à  família.  “Ninguém  estava  perto  dele.  Ele  estava
cambaleando, e exames mostram que ele havia bebido”, disse o advogado Ademar
Gomes, que auxiliou a família. Com base nos depoimentos de pessoas próximas de
Kaique, como amigos e colegas de trabalho, além de textos de um diário encontrado
no quarto do adolescente, o advogado disse que o suicídio pode estar relacionado a
uma decepção amorosa. “Contratamos um psiquiatra para analisar a documentação e
ele também cravou suicídio”, afirmou (FAMÍLIA volta atrás e admite que jovem gay
se suicidou, Folha de S. Paulo, São Paulo, 22 jan. 2014, caderno Cotidiano, página
c1). 

Outro interdiscurso que surge é o de que quem parece estar bem, não deve cometer
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suicídio, evocado no discurso da mãe do adolescente:

“Eu só tenho a agradecer a todos que me ajudaram nesse momento tão difícil. Agora,
vou apenas conviver com essa dor para o resto da minha vida”, disse,  chorando.
Isabel  disse que o filho não demonstrava sinais de depressão. “Passamos o Ano-
Novo juntos. Ele fez vários vídeos, sempre feliz e cantando. Se soubesse que estava
com problemas, teria ajudado” (FAMÍLIA volta atrás e admite que jovem gay se
suicidou, Folha de S. Paulo, São Paulo, 22 jan. 2014, caderno Cotidiano, página c1).

4.2.9 Política

Este tipo de enquadramento estrutura o texto jornalístico em torno do jogo de interesse

e estratégias entre atores políticos, sejam instituições representativas da comunidade LGBT

ou do estado. Exemplos são influências de interesses político-partidários na aprovação ou

rejeição de projetos de lei, cuidados com a imagem desses atores políticos a partir da maneira

com que eles se posicionam acerca dos direitos das pessoas LGBT, choques de interesses

dentro do movimento de defesa dos direitos LGBT.

Em  2004,  foram  três  ocorrências  do  acontecimento  do  tipo  declaração  ou

posicionamento público, dois de decisão jurídica ou legislativa e um de realização de evento.

O aspecto mais saliente do lead é o “Quem” com quatro ocorrências e o “Por que” com duas.

Os valores-notícia mais proeminentes são Proeminência (com duas ocorrências) e uma de

Governo, Justiça, Impacto e Conflito. As fontes autorizadas predominam com 27 ocorrências,

enquanto as envolvidas registram apenas três.

Já  em  2014,  foi  apenas  uma  ocorrência  do  acontecimento  declaração  ou

posicionamento público, tendo o “Quem” como aspecto do lead mais saliente. O valor mais

saliente é Proeminência e há presença de quatro fontes autorizadas.

De  modo  geral,  esse  enquadramento  é  mais  predominante  no  acontecimento

declaração ou posicionamento público e costuma ter como aspecto mais saliente do lead o

“Quem”. Proeminência é o valor-notícia mais saliente, assim como é predominante o uso de

fontes autorizadas.

A matéria “Ministra fez 'proselitismo', diz secretária”, no jornal Folha de S. Paulo, é

um exemplo  desse  enquadramento.  Ela  faz  referência,  ainda  no  contexto  do  adolescente

encontrado morto, relatado na seção anterior, de uma crítica realizada pela secretária de São

Paulo, Eloisa Arruda, à ministra Maria do Rosário, que teria dito acreditar ser a morte de

Kaique resultante de um assassinato brutal e com motivações homofóbicas. Nesta matéria,

parece  estar  mais  em  questão  o  jogo  partidário  dos  envolvidos  na  polêmica  do  que  a
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relevância do tema LGBT, sendo este apenas um plano de fundo para a controvérsia.

O lugar de fala das fontes (todas autorizadas) são equivalentes porque tratam-se todas

de representantes  do campo político  ou judiciário,  detentores  de capital  social.  A matéria

apresenta o enquadramento Política, evidenciado pelo discurso jornalístico no segmento “O

Estado é comandado pelo PSDB, que faz oposição ao governo federal petista” e no discurso

das fontes com o uso de termos como “proselitismo” e “suprapartidária”. 

Porém,  os  tipos  de  interdiscursos  evocados  ainda  são  similares  aos  citados  nas

matérias anteriores sobre a morte de Kaique dos Santos: apesar das versões e possibilidades

para a morte, a versão da polícia possui mais solidez e as causas da morte ainda são obscuras

e é necessário cobrar por mais investigações.

Há  o  interdiscurso  de  motivação  política  também,  de  que  o  governo  está  se

aproveitando para se promover em cima de uma tragédia,  evidente no discurso de Eloisa

Arruda:

“Lamento  que  uma  situação  tão  dolorosa  tenha  sido  encaminhada  de  forma
sensacionalista”,  disse  a  secretária.  “São  casos  que  devem  ser  tratados  com
serenidade  e  seriedade,  sem  fazer  proselitismo  com  o  sofrimento  alheio”
(MINISTRA fez “proselitismo”, diz secretária, Folha de S. Paulo, São Paulo, 22 jan.
2014, caderno Cotidiano, página c1).

Outro exemplo é a matéria “Emenda contra casamento gay cai nos EUA”, no jornal

Folha de S. Paulo. Em princípio a matéria teria como enquadramento Conquista de direitos,

porém  a  discussão  que  ela  realiza  está  mais  ligada  ao  jogo  político  pré-eleitoral  e  às

motivações políticas pelas quais a emenda foi derrotada,  do que à questão que envolve o

casamento entre pessoas do mesmo sexo.

As fontes possuem lugares de fala equivalentes pois todas são autorizadas, integrantes

da  esfera  política  governamental.  Assim,  elas  possuem  capital  social  através  dos  papeis

ocupados naquele campo, o que garante legitimidade na ordem do discurso. 

O primeiro interdiscurso a aparecer é o de que a queda da emenda antes até de ser

votada representa divergências dentro do partido republicano. Essa construção se dá desde o

lead. O destaque de que a emenda era apoiada pelo presidente e o uso do termo “arrasadora

derrota”,  indica  a  negatividade  que  aquilo  representou  para  o  governo  da  época:  “Os

proponentes  da  emenda  constitucional  que  proibia  os  casamentos  entre  homossexuais  –

apoiada pelo presidente dos EUA, George W. Bush -, sofreram uma arrasadora derrota ontem

no Senado americano”.

A construção segue ao longo dos seis parágrafos seguintes, culminando em citações
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diretas de senadores do partido que divergem sobre o assunto e votaram contra a emenda. O

discurso surge de maneira explícita na sequência:

A derrota acabou, na prática, com a tentativa de fazer a proposta passar pelo Senado
antes das eleições de novembro. Seis republicanos ajudaram a bloquear a emenda,
fato  que  revela  as  divergências  no  interior  do  partido  de  Bush  sobre  o  tema,
considerado prioritário para pelo presidente (EMENDA contra casamento gay cai
nos EUA, Folha de S. Paulo, São Paulo, 15 de jul. 2004, caderno Mundo, página
a14).

Outro interdiscurso que surge de maneira dispersa pelo texto é de que a incitação à

discussão  do assunto  se trata  de uma estratégia  republicana  para criar  um tema divisório

durante às eleições. Esse discurso aparece na fala das fontes democratas e na composição do

texto jornalístico, que realiza contraposições entre as acusações democratas e os discursos de

defesa  dos  republicanos,  proponentes  da  emenda.  O  interdiscurso  presente  em  seus

enunciados  é  o  de  que  discutir  o  tema  é  importante  porque  decisões  judiciais  estão

modificando a noção de família tradicional como sendo algo entre homem e mulher.

Mais um exemplo deste enquadramento é a matéria “Fim de festa para casal gay na

França”, no jornal O Globo. No caso, a Justiça decide contestar a união de um casal gay que

teve a cerimônia celebrada pelo prefeito da cidade onde se casaram. Dada a centralização da

narrativa em torno dos atores políticos  envolvidos e os interesses contrapostos através do

discurso jornalístico (a saber a atitude do prefeito em desacordo com o que permite o Código

Civil  e  as  disputas  eleitorais  partidárias  do  Parlamento  Europeu),  classificou-se  o

enquadramento como Política.

Todas  as  fontes  são  autorizadas  e  possuem lugares  de  fala  reconhecidos  por  seus

capital social. Um é o presidente da França na época, Jacques Chirac. Há uma instituição que

se pronunciou através de comunicado, o Ministério do Interior. Os outros dois são também

pessoas do campo político – um representante do Partido Verde (Yves Contassor), o outro foi

o eurodeputado vencedor das eleições do Parlamento Europeu, Alain Lipietz.

O texto  apresenta  apenas  um discurso  através  das  fontes  consultadas:  o  de  que  o

prefeito cometeu um erro ao celebrar o casamento gay. Além de não haver enunciados que

representem o discurso do casal gay e do prefeito, os enunciados das fontes presentes no texto

jornalístico  ecoam,  de  forma  bastante  direta,  o  interdiscurso  referido  acima  em  vários

momentos, e o próprio discurso jornalístico também o reforça.

A construção do discurso jornalístico e das fontes consultadas define a celebração do

casamento gay pelo prefeito como a causa das sanções sofridas por ele e também da derrota
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do partido o qual ele fazia parte nas eleições para o Parlamento Europeu: 

O casamento de Stéphane Bertrand motivou um bate-boca político partidário. Na
região de Ile-de-France, políticos do Partido Verde – o único a defender abertamente
o casamento gay durante a campanha – sofreram uma dura derrota nas eleições para
o Parlamento Europeu. O partido esperava passar os 10% dos votos e eleger dois
eurodeputados.  Acabou  com  7,5%  e  sequer  conseguiu  reeleger  o  eurodeputado
Alima Boumediène, que encerrava o mandato. Alain Lipietz, que foi eleito, disse
estar convencido de que a região castigou os verdes por causa do espaço excessivo
que deram ao  casamento  gay durante  a  campanha.  Ele  contou  que  ouviu  várias
broncas de eleitores inconformados. Yves Contassor, porta-voz dos Verdes, também
denunciou um erro de estratégia do prefeito Noel Mamère, que contestou as críticas
internas (FIM de festa para casal gay na França, O Globo, Rio de Janeiro, 16 jun.
2004, caderno Mundo, página 29).

O acontecimento representa bem a ordem do discurso e o tensionamento entre poderes

e lugares de fala no que diz respeito à discussão sobre o casamento entre pessoas do mesmo

sexo naquele ano. Principalmente através do discurso do Ministério do Interior:

Num comunicado, o ministério explicou que a sanção ao prefeito se deve à decisão
dele  de  não  respeitar  a  proibição  de  celebrar  o  casamento  que  havia  sido
determinada  pelo  procurador  da  República.  Segundo  o  ministério,  quando  um
prefeito  na  frança  exerce  a  função  de  oficial  civil  –  por  exemplo,  celebrando
casamentos  –  ele  o  faz  em  nome  do  Estado  francês  e  não  em  nome  da
municipalidade que representa. Portanto, ele está sob a autoridade do procurador da
República, que proibiu o casamento, alegando que o Código Civil não permite. 'Ao
decidir não respeitar a lei mesmo tendo sido lembrado claramente (da proibição)
várias vezes,  e ao dar grande publicidade à cerimônia o prefeito voluntariamente
agravou seu erro', justificou o ministério no comunicado (FIM de festa para casal
gay na França, O Globo, Rio de Janeiro, 16 jun. 2004, caderno Mundo, página 29)..

4.2.10 Religião

A narrativa  jornalística  é  estruturada  a  partir  do  posicionamento  de  instituições

religiosas acerca de um acontecimento ligado à temática de sexualidade e gênero. As matérias

costumam pautar, entre outros assuntos, pronunciamentos oficiais de instituições religiosas,

críticas ao uso de símbolos religiosos pela comunidade LGBT, proposição de projetos de leis

que objetivam constranger a sexualidade e o gênero por políticos religiosos. 

Em 2004, foram cinco acontecimentos do tipo declaração ou posicionamento público

com  esse  enquadramento.  Apenas  dois  do  tipo  decisão  jurídica  ou  legislativa  foram

registrados. Em todas as matérias o “Quem” é o aspecto mais saliente do lead. Os valores-

notícia mais salientes foram Polêmica (três ocorrências), Proeminência (duas ocorrências), e

uma ocorrência  de Conflito  e Justiça.  As fontes autorizadas marcam presença de maneira

predominante  com 18  ocorrências,  enquanto  as  envolvidas  e  qualificadas  registram duas
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ocorrências cada.

Em  2014,  apenas  duas  matérias  possuem  esse  enquadramento.  As  duas  cobrem

acontecimentos  do  tipo  declaração ou posicionamento  público.  Uma apresenta  o  “Quem”

como aspecto mais saliente do lead e a outra tem “O que”. Proeminência e Surpresa são os

valores  mais  salientes  em  cada  matéria.  Há  presença  de  duas  fontes  autorizadas  e  uma

envolvida nas matérias.

De  modo  geral,  predomina  com  esse  tipo  de  enquadramento  as  declarações  ou

posicionamentos públicos, tendo o “Quem” como o aspecto mais salientado no lead. Polêmica

e Proeminência são os valores-notícia que aparecem com mais expressividade, assim como as

fontes autorizadas.

Um  exemplo  de  matéria  com  esse  enquadramento  é  a  “Gays  são  impedidos  de

comungar  em  Chicago”,  no  jornal  O  Globo.  São  centrais  para  este  enquadramento  o

acontecimento, as fontes envolvidas e as causas – a saber a negação do cumprimento de um

ritual  religioso  devido  a  sexualidade  dos  participantes.  A matéria  expõe  o  tensionamento

existente entre a religião católica e as dissidências sexuais e de gênero.

Socialmente,  o  cardeal  de  Chicago,  Francis  George  possui  um lugar  de  fala  com

legitimidade social – é um representante autorizado da religião católica. James Luxton, na

matéria, possui um lugar de fala reservado a membro de um grupo de militância pelos direitos

dos homossexuais, não possuindo numa sociedade heteronormativa reconhecimento social,

mas tornando seu posicionamento político e simbólico – principalmente dado ao contexto

situacional em que se deu o acontecimento (o uso de uma faixa que simboliza a luta pelos

direitos LGBT durante um ritual católico).

O discurso jornalístico reconhece como uma manifestação política a participação dos

gays no ritual católico (reconhecimento evidenciado através das nomeações “manifestantes” e

“militantes homossexuais”) e narra uma oposição entre padres e manifestantes, qualificando

discursivamente a ação dos padres de maneira negativa e alocando os militantes numa posição

de prejudicados. 

Tal inferência se sustenta na construção dos enunciados do discurso jornalístico, como

nas sequências: “Gays são impedidos de comungar em Chicago”; “Padres negam sacramento

a manifestantes que usavam símbolo de grupo homossexual”;  “Cerca de dez pessoas que

tentaram  receber  a  hóstia  não  conseguiram  devido  à  negativa  dos  sacerdotes”.  Nessas

sequências, os padres são representados como uma barreira entre os militantes e seu acesso a

fé católica, apesar de tal negação dos padres ser uma reação ao significado do protesto (como

é evidenciado mais a frente através do discurso presente no documento redigido pelo cardeal).
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O  discurso  jornalístico  evidencia  o  tensionamento  dos  católicos  com os  gays  em

sequências como:

Os integrantes do grupo Rainbow Sash (Fita Arco-Íris) de defesa dos direitos dos
homossexuais  participaram  da  missa  na  Catedral  do  Santo  Nome.  Porém,  no
momento do sacramento, os padres não estenderam a hóstia a eles. Um deu a mão
para os manifestantes e outro fez o sinal  da cruz diante deles”; “Um documento
interno  redigido  pelo  cardeal  de  Chicago,  Francis  George,  e  divulgado  semana
passada, instruiu os sacerdotes a não oferecer a hóstia a pessoas que utilizassem a
faixa. De acordo com as ordens, ela seria um símbolo da oposição à doutrina na
Igreja sobre a homossexualidade.

Já  na  cidade  de  Mineápolis,  integrantes  do  mesmo  grupo  gay  puderam
comungar na catedral de São Paulo. Porém, enfrentaram protestos e alguns fiéis se
colocaram diante do altar para impedir que os homossexuais recebessem a hóstia
(GAYS são impedidos de comungar em Chicago, O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun.
2004, caderno Mundo, página 31).

Outro  exemplo é  a  matéria  “Papa combate casamento  gay e  aborto”,  no jornal  O

Globo.  A matéria  possui  o  enquadramento  de  Religião  porque  se  estrutura  em torno  da

declaração de um líder religioso que se opõe ao direito de duas pessoas do mesmo sexo se

casarem e de mulheres poderem realizar o aborto. A matéria também expõe o enquadramento

Política ao expor a maneira com a influência do líder religioso interfere no campo político de

nações como EUA e Espanha, que também têm debatido os temas, principalmente no contexto

eleitoral para a presidência americana na época.

O lugar de fala ocupado pelo Papa na ordem do discurso é legitimado pelo seu papel

de líder religioso e governante Vaticano. Investido de capital social,  econômico, cultural e

simbólico, a posição ocupada pelo Papa tem poder de influenciar outros campos sociais. Tal

lugar de fala é ainda mais legitimado por ser a única fonte na matéria.

O  discurso  jornalístico  é  bastante  claro  ao  demonstrar  a  oposição  do  Papa  ao

casamento gay e o direito de aborto. O discurso constrói um contexto maniqueísta em que o

casamento gay e o direito ao aborto representam um valor negativo a ser “combatido” (nas

próprias palavras do enunciado), enquanto o casamento e os bebês em gestação representam

um valor positivo a ser protegido. Tal interdiscurso é verificado, por exemplo, na sequência:

“O Papa João Paulo II pediu ontem 'proteção máxima' ao casamento e defendeu os direitos de

bebês em gestação, num claro combate ao casamento de homossexuais e ao direito de aborto”.

Em outro momento o discurso jornalístico e do Papa evocam o não reconhecimento de

uniões  entre  pessoas  do mesmo sexo como casamento,  mas como diferente e até  mesmo

contrária a ele. A sequência a seguir se dedica a construir o interdiscurso de que o casamento

gay vai de encontro ao que se é reconhecido como casamento e família:
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João Paulo II pediu a Dezcallar que defenda o direito fundamental à vida, à família,
ao matrimônio e ao ensino religioso em escolas públicas. - A família, núcleo central
e fundamental de toda a sociedade, merece proteção máxima e ajuda para realizar
sua missão – afirmou. O Papa acrescentou que não se pode “ceder a certas vozes que
parecem confundir casamento com outras formas de união que são completamente
diferentes, senão contrárias” (PAPA combate casamento gay e aborto, O Globo, Rio
de Janeiro, 19 jun. 2004, caderno mundo, página 41). 

Mais um exemplo de matéria com esse tipo de enquadramento é a “Igreja deve ser

mais  tolerante com gays,  diz  texto do Vaticano”,  do jornal  Folha de S.  Paulo.  A matéria

jornalística se compõe em torno do discurso da religião católica o aumento da tolerância

pessoas homossexuais – é explanado o contexto ao longo do tempo e as mudanças no discurso

da instituição religiosa, que repercute a postura mais tolerante do atual papa, Francisco.

O lugar de fala do documento é privilegiado porque, além de ser a única fonte presente

na matéria, é um relatório que reúne as opiniões de grande quantidade de fiéis da religião

católica. Por possuir influência política e social no mundo, a instituição tem seu lugar de fala

legitimado e reconhecido historicamente pela ordem do discurso.

A construção do discurso jornalístico ecoa o deslocamento polissêmico enunciado pela

fonte: a Igreja Católica precisa amenizar o julgamento a pessoas homossexuais. Tal discurso

se  evidencia  através  da  composição  da  matéria:  há  exposição  do  que  diz  o  relatório;

explicação de como ele foi produzido – há destaque para a consulta da opinião dos fieis e o

número  existente  atual  deles;  o  discurso  jornalístico  contrapõe  a  mudança  de  tom  no

enunciado da instituição: antes, negativo e discriminador,  agora mais compassivo; salienta

também o discurso do atual papa, Francisco, que já havia se mostrado mais tolerante quanto

aos homossexuais, indicando o abrandamento do discurso da Igreja. 

Além dessas marcas textuais, a matéria ainda expõe, com informações do relatório, as

controvérsias decorrentes das mudanças que a instituição religiosa vem sofrendo nos últimos

anos.  A sequência  a  seguir  é  bastante  sintética  ao  agregar  os  aspectos  do  deslocamento

polissêmico relatado acima:

Embora o relatório não sinalize mudança imediata na condenação da Igreja a atos
homossexuais, a linguagem empregada é mais compassiva do que a de declarações
anteriores  do  Vaticano.  Fala  em  uma  'atitude  respeitosa  e  menos  severa  no
julgamento dessas uniões'.
A frase ecoa as já palavras do papa Francisco sobre os homossexuais, pronunciadas
no avião que o transportava do Brasil de volta à Itália, em julho de 2013: 'Se alguém
é gay, está buscando o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-lo?'
No  passado,  o  Vaticano  se  referia  à  homossexualidade  como  parte  de  um 'mal
intrínseco'. A igreja prega que atos homossexuais são pecaminosos, mas tendências
homossexuais não (IGREJA deve ser mais tolerante com gays, diz texto do Vaticano,
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Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 jun. 2014, caderno Mundo, página a12).

4.2.11 Saúde/ Aids

A narrativa jornalística se estrutura em torno das informações sobre a epidemia de

Aids  no  Brasil  e  no  mundo.  Entre  exemplos  de  matérias  com esse  enquadramento  estão

relatórios de pesquisas apontando avanços nos tratamentos da doença ou sobre diminuição ou

aumento no número de pessoas contaminadas e história de vida de pessoas contaminadas pelo

vírus HIV. 

 Aids, em Saúde, acaba por ser um sub-tema com vários desdobramentos e diferentes

maneiras de enquadrá-lo. Como não é o objetivo dessa dissertação discutir os enquadramentos

sobre a Aids (prevenção, discriminação, cotidiano das pessoas infectadas etc.), chamaremos o

enquadramento  de  Saúde/Aids,  aproveitando  sempre  que  possível  em  cada  análise  para

salientar  a  multiplicidade  de  enfoques  temáticos  que  podem  haver  dentro  deste

enquadramento. 

Esse enquadramento não foi  observado em 2004.  Isso não quer  dizer  ausência de

matérias sobre Aids e HIV naquele ano, mas sim ausência de matérias que relacionassem de

maneira  direta  as  identidades  LGBT  à  doença  nas  matérias  levantadas  pelo  período

observado.  É  importante  ressaltar  que  o  pesquisador  observou  matérias  sobre  o  assunto

naquele ano, mas que não eram pertinentes por não tratarem de maneira  central  sobre as

identidades LGBT.

Em 2014, foram registradas três ocorrências de acontecimentos do tipo descoberta ou

resultado de pesquisa e uma de declaração ou posicionamento público. Três matérias possuem

“O que” como o aspecto mais saliente do lead, enquanto apenas uma apresenta o “Como”.

Impacto é valor notícia mais predominante nas matérias com três ocorrências, enquanto o

Drama  predomina  em uma.  As  fontes  autorizadas  são  hegemônicas  com 16  ocorrências,

seguidas de sete ocorrências de fontes qualificadas, cinco envolvidas e uma testemunhal.

Esses  dados  demonstram  que  o  tipo  de  acontecimento  predominante  com  esse

enquadramento é a descoberta, publicação de estudo ou resultado de pesquisa – a informação

relatada  por  esse  tipo  de  acontecimento  é  central  e  tem  impacto.  A maioria  das  fontes

presentes  na  matéria  com  esse  tipo  de  enquadramento  são  autorizadas,  porém  fontes

envolvidas e qualificadas adquirem expressividade.

Um exemplo  é  a  matéria  “Prevenção  para  todos  os  gays”,  no  jornal  O Globo.  O

enfoque  no  acontecimento  (a  sugestão  de  que  gays  utilizem antirretrovirais  como  forma
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prevenção pré-exposição ao HIV), na fonte (OMS) e no “por que” possuem ligação com o

valor-notícia Impacto  – o tópico é importante assim como a instituição que serve como fonte.

A matéria se estrutura em apresentar a sugestão da OMS e as fontes médicas e de instituições

de direitos das pessoas LGBT sobre as vantagens e desvantagens desse método de prevenção.

As  fontes  médicas  se  encontram como  lugar  de  fala  privilegiado  na  matéria  pela

ordem do discurso e o capital social que elas possuem através do domínio do campo da saúde.

Os ativistas e representantes de instituições dos direitos LGBT possuem capital simbólico por

fazerem parte da comunidade enquadrada pela matéria e o discurso médico.

O discurso jornalístico expõe tanto fontes que celebram e concordam com a sugestão

da OMS quanto aquelas que discordam ou enxergam com cautela a proposição. Com base nas

provas auxiliares oferecidas por pesquisas e nos discursos de fontes, o discurso jornalístico

apresenta  um interdiscurso  de  que  o  uso  de  medicamentos  antirretrovirais  como  método

adicional de prevenção é uma novidade bem-vinda. 

Em geral, estratégias discursivas como exposição de dados estatísticos, destaque das

vantagens, uso de adversativas e concessivas para minimizar possíveis riscos e desvantagens,

além  da  legitimidade  do  discurso  médico,  são  utilizadas  ao  longo  dos  enunciados.  Tal

interdiscurso surge em enunciados como:

A eficácia do uso preventivo dos remédios – que, segundo pesquisas, pode reduzir
em até 92% o risco de infecção – é enfatizada por especialistas que aplaudiram a
recomendação, publicada em um momento em que as taxas de infecção pelo vírus da
Aids entre gays estão atingindo altos níveis em todo o mundo (PREVENÇÃO para
todos os gays, O Globo, Rio de Janeiro, 12 jul. 2014, caderno Sociedade, página 32).

No enunciado anterior, por exemplo, são ressaltados os aspectos positivos do método

de  prevenção,  enquanto  são  contrapostos  dados  sobre  a  epidemia  atualmente.  Em  outro

trecho, o discurso indireto de Gottfried Hirnschall (chefe do departamento de HIV na OMS)

no texto jornalístico apresenta o interdiscurso, de forma quase cristalizada, de que há uma

diminuição do medo de infecção entre os mais jovens porque os medicamentos permitem que

pacientes vivam com a doença:

Gottfried Hirnschall, chefe do departamento de HIV da OMS, afirmou que as taxas
de infecção entre homossexuais estão aumentando novamente após 33 anos do pico
da epidemia. Haveria uma diminuição do medo da infecção entre os jovens, devido
ao acesso a medicamentos que permitem que pacientes vítimas da Aids vivam com a
doença,  diminuindo  a  prevenção.  Atualmente,  jovens  homossexuais  homens
possuem  19  vezes  mais  chances  de  infecção  que  a  população  em  geral
(PREVENÇÃO para todos os gays, O Globo, Rio de Janeiro, 12 jul. 2014, caderno
Sociedade, página 32).
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Outro interdiscurso emerge da voz do médico Amilcar Tanuri (médico e professor da

UFRJ), ele levanta os riscos de que o uso irregular e não acompanhado dos medicamentos

podem causar um agravamento da epidemia:

No  entanto,  ele  chama  atenção  para  o  fato  de  que  o  uso  preventivo  dos
antirretrovirais pode ter efeitos contrários aos desejados, caso seja feito de forma
irresponsável:  —  O  problema  maior  é  que,  se  os  indivíduos  em  tratamento
preventivo não tomarem a medicação regularmente, podem se infectar e selecionar
vírus resistentes à medicação em uso e transmitir esse vírus para seus parceiros. Por
isso,  temos  que  ter  um  controle  sobre  os  indivíduos  em  uso  preventivo  destas
medicações (PREVENÇÃO para todos os gays, O Globo, Rio de Janeiro, 12 jul.
2014, caderno Sociedade, página 32).

Os  interdiscursos  evocados  nos  enunciados  de  Richard  Parker  levantam  outras

desvantagens, como a de que os custos podem limitar o método:

É importante  ampliar  todas  as  tecnologias  e  técnicas  de  prevenção  existentes,  o
tratamento com antirretrovirais deve fazer parte do leque de opções para pessoas que
têm práticas de risco, mas é óbvio que os custos vão limitar o uso disso em todo o
mundo, não só no Brasil. Para ele, é “exageradamente otimista” crer que o uso de
antirretrovirais  ganhará protagonismo na prevenção da epidemia de HIV:  — Em
muitas partes do mundo, nem as pessoas já infectadas têm acesso aos medicamentos.
Ou seja, não é necessariamente uma tecnologia que poderá ser usada amplamente
como resposta à  epidemia.  A camisinha continuará a  ter  um papel  central  nisso.
Porém, para pessoas que não estão usando preservativo regularmente,  o remédio
pode ser  muito importante (PREVENÇÃO para todos os gays,  O Globo, Rio de
Janeiro, 12 jul. 2014, caderno Sociedade, página 32).

No primeiro enunciado de Parker percebe-se o uso da adversativa, primeiro expondo

as vantagens, mas logo em seguida ressaltando o problema do custo. No segundo segmento de

Parker, que mescla o texto jornalístico com seu enunciado em citação direta, há a exposição

de um argumento do especialista como prova auxiliar.

Já o discurso de um dos representantes LGBT, apesar de apoiar o novo método, é de

que é necessário observar caso a caso com cautela:

Militantes gays dizem apoiar o uso dos remédios na prevenção, mas fazem ressalvas
em relação à recomendação para todos os homens que fazem sexo com homens.
Beto de Jesus, secretário para América Latina e Caribe da Associação Internacional
de Gays e Lésbicas (Ilga, na sigla em inglês), defende que a sugestão seja precedida
por um exame caso a caso:
— Esse tipo de recomendação não é para todo os homossexuais. Acho que deveria
ser  direcionada  para  pessoas  que  não  conseguem  ter  adesão  ao  preservativo  e
pessoas que são mais vulneráveis, como profissionais do sexo e usuários de droga
injetáveis (PREVENÇÃO para todos os gays, O Globo, Rio de Janeiro, 12 jul. 2014,
caderno Sociedade, página 32).
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Outro exemplo de matéria com esse enquadramento é a “Epidemia cresce no Brasil”,

no jornal O Globo. São expostos dados estatísticos sobre o status da epidemia no Brasil e no

mundo a partir de relatórios de pesquisas feitas pelas instituições internacionais de saúde. A

matéria segue o padrão do enquadramento com a exposição desses dados e os comentários

intercalados de fontes autorizadas e qualificadas.

As  fontes  possuem  lugares  de  fala  equivalentes  porque  ocupam  posições  sociais

similares  enquanto  representantes  de  instituições  de  saúde  ou  de  apoio  a  pessoas  com

HIV/Aids.  A diferença  é  que  as  representantes  das  instituições  de saúde possuem capital

social  que garante mais  legitimidade às  suas falas  por  fazerem parte  do campo científico

médico.  Já  os  representantes  das  associações  possuem  capital  simbólico  agregado  por

conviverem com a doença e terem o lugar de fala legitimado pela experiência cotidiana

O lead se soma ao enunciado de Luiz Loures, diretor-executivo adjunto do Unaids,

para consolidar o interdiscurso de que uma “nova onda” da doença atinge os homens gays

mais jovens impulsionada por preconceitos sobre a doença. Ele é explícito e surge de maneira

cristalizada:

-  Nos  países  onde  há  avanço  da  epidemia,  o  crescimento  é  sobretudo  entre  os
homens  gays.  Principalmente  entre  os  jovens  –  afirma  Loures.  -  É  como  se
estivéssemos voltando no tempo, à epidemia que vimos nos anos 1980. Há uma
contradição, já que esses grupos foram justamente os que começaram a mobilização
em torno do combate.
Entre os motivos relacionados a esse crescimento,  ele  lista  a  discriminação,  que
dificulta  o  acesso  a  serviços  médicos,  e  a  redução  no  uso  de  preservativos,
estimulada pela falsa ilusão de que a epidemia acabou. Loures também cita uma
mudança de agenda do movimento LGBT, que teria se voltado mais às questões de
direitos civis, afastando parcialmente a doença de sua pauta” (EPIDEMIA cresce no
Brasil, O Globo, Rio de Janeiro, 17 jul. 2014, caderno Sociedade, página 23).

O interdiscurso de que os dados estão dentro das previsões surge, de forma também

cristalizada, no enunciado do Ministério da Saúde e do diretor do Departamento de DST, Aids

e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, como na sequência a seguir:

Recebemos o documento com muita tranquilidade, os dados não nos chocaram. Eles
são consistentes  com os boletins  do ministério  – diz Fábio Mesquita,  diretor  do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. - Os dados
do Brasil  são proporcionais ao crescimento da população (EPIDEMIA cresce no
Brasil, O Globo, Rio de Janeiro, 17 jul. 2014, caderno Sociedade, página 23).

 

O discurso não alarmista do Ministério e do representante citado acima segue o padrão

de prestação de contas de instituições públicas – o uso de termos como “tranquilidade”, “não

nos chocaram” e expressões como “são consistentes” e “são proporcionais” conotam controle
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sobre uma situação de preocupação pública. Além disso no discurso em nota do Ministério da

Saúde, são trazidos dados estatísticos que funcionariam como provas auxiliares.

O interdiscurso de que as políticas públicas não estão dialogando o suficiente e nem

alcançam a todos igualmente está distribuído pela matéria de forma dispersa. Um exemplo é o

seguinte enunciado:

 

Georgiana  Braga-Orillard,  diretora  do  Unaids  no  Brasil,  chama  atenção  para  a
necessidade de renovar as campanhas de prevenção no país.
- O Brasil se enquadra entre os países que deram uma resposta cedo à doença no
início da epidemia e, agora, um aumento. Há uma certa fadiga das pessoas vendo as
mesmas mensagens sobre o tema há anos – avalia. - Os jovens não estão usando
preservativos, principalmente os homens que fazem sexo com homens (EPIDEMIA
cresce no Brasil, O Globo, Rio de Janeiro, 17 jul. 2014, caderno Sociedade, página
23).

 

Esse interdiscurso também surge de forma cristalizada no discurso jornalístico e na

fala de uma das fontes na seguinte sequência:

 

Membros de ONGs voltadas ao combate à doença, no entanto, criticam as políticas
públicas  conduzidas  pelo  ministério.  Para  Salvador  Correa,  da  equipe  de
coordenação da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (Abia), o governo
não tem conversado com a sociedade civil:
- Há uma necessidade de repolitizar o enfrentamento à epidemia. Tivemos alguns
avanços, sobretudo no campo biomédico, mas isso acaba esbarrando em uma falta
do diálogo com a sociedade. O governo tem lançado novas formas de combate, mas
é necessário que o indivíduo opine sobre essas estratégias que incluem distribuição
de camisinhas ao tipo de tratamento (EPIDEMIA cresce no Brasil, O Globo, Rio de
Janeiro, 17 jul. 2014, caderno Sociedade, página 23).

4.2.12 Outros

Esta seção se refere a padrões de enquadramento que não se encaixam nos outros e

que necessitariam de mais matérias para ser melhor delimitados, para além dos conteúdos

discutidos  teoricamente nos capítulos anteriores.  Há apenas  duas  ocorrências  em 2004 de

matérias com essa classificação.

Uma já foi relatada na seção que se refere ao enquadramento Polícia de gênero. A

matéria  “Imagens  delicadas  dos  sanguinários  talibãs”,  O  Globo,  apresenta  um  segundo

enquadramento, que durante a exploratória foi chamado de Relato histórico-etnográfico. Foi

nomeado desse modo porque a fonte descreve,  ao longo da matéria, outros indícios pelos

quais sustenta sua tese de que o comportamento dos talibãs seja homossexual – em geral,

baseado em relatos históricos sobre comportamentos e costumes relacionados à sexualidade
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daquele grupo social.

É  estabelecida  uma  relação  de  causalidade  entre  a  ausência  de  mulheres  e  o

comportamento homossexual  no interdiscurso exposto pelo fotógrafo e na composição do

texto jornalístico: 

Embora oficialmente proibido, o homossexualismo, diz ele, seria na verdade a única
manifestação de sexualidade conhecida por jovens cuja única visão de mulheres na
vida havia sido a de suas mães e irmãs. Mas admite que esse comportamento não é
necessariamente homossexualismo no ‘sentido ocidental’, e sim uma ‘normalidade
num  mundo  sem  mulheres”  (IMAGENS delicadas  dos  sanguinários  talibãs,  O
Globo, Rio de Janeiro, 18 jan. 2004, caderno Mundo, página 53).

Há,  também,  um  enunciado  que  propõe  que  a  discriminação  sofrida  pelos

homossexuais  atualmente  por  lá  (referida  como  “excesso  de  dureza”)  seja  reação  ao

comportamento homossexual e misógino de uma antiga tribo que habitava a região: 

De acordo com o fotógrafo, o excesso de dureza com que homossexuais são tratados
por  talibãs  decorre  provavelmente  da  tentativa  de  combater  uma  tradição
homossexual  que existia  pelo  menos na região  de Kandahar,  habitada  pela  tribo
pushtu, amantes de ambientes e arquiteturas requintadas. A discriminação da mulher,
afirma ele, chegou a um ponto em que o sexo feminino foi relegado à função de
procriação. Os guerreiros não veriam mais as mulheres como parceiras sexuais, mas
apenas  como  uma  garantia  da  sobrevivência  numérica  dos  talibãs  (IMAGENS
delicadas dos sanguinários talibãs, O Globo, Rio de Janeiro, 18 jan. 2004, caderno
Mundo, página 53).

Outra matéria  que possui  o  enquadramento indefinido  é  a  “Moradores  do Butantã

pretendem expulsar travestis de ruas do bairro”, na Folha de S. Paulo. Essa matéria apresenta

um tipo de padrão diferente e não esperado, não condizente com nenhum dos padrões de

enquadramento observados até o momento. 

Apesar da narrativa jornalística se estruturar em torno de pessoas dissidentes da norma

sobre a sexualidade e a identidade de gênero, o conflito central da matéria se dá não pelas

identidades (pelo menos, numa primeira instância, nos discursos presentes na matéria), mas

sim  pelo  incômodo  causado  nos  moradores  da  vizinhança  do  local  onde  as  prostitutas

trabalham.

Os lugares de fala dos comerciantes, fontes envolvidas, ganham capital simbólico pelo

contexto  situacional  para  representar  a  vizinhança  insatisfeita.  O  delegado  possui  capital

social  por  estar  representando  a  polícia,  assim  como  a  presidente  da  ONG  por  estar

representando a instituição.

É importante observar, tal qual relatado em trabalhos como o de Malu Fontes (2014),
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que as pessoas LGBT, muita das vezes, nos textos jornalísticos, são referenciadas através de

sua  sexualidade,  principalmente  no  caso  das  pessoas  trans,  como  nesta  matéria  em  que

Alcione Carvalho é marcada por sua identidade de travesti e não por seu trabalho, como as

fontes jornalísticas em geral o são. 

Além disso,  o  discurso  jornalístico  utiliza  o  uso  do  artigo  definido  no  masculino

“o”/”os” e indefinido “um” para designá-la, ignorando a identidade de gênero. Outro ponto

interessante a ser observado no discurso jornalístico é a forma de marcar a identidade de

gênero das prostitutas que são travestis – a identidade na situação é irrelevante já que, em

princípio, o incômodo estaria sendo causado pela movimentação causada pela prostituição. O

título da matéria é exemplo (“Moradores do Butantã pretendem expulsar travestis de ruas do

bairro”).

O discurso predominante na matéria – que é enunciado desde o título – é o de que há

um conflito entre os moradores e as prostitutas (referidas como travestis e mulheres), em que

os moradores representam o lado vitimado e as profissionais do sexo como provocadoras do

conflito  –  termos  como  “pé-de-guerra”  (no  chapéu  que  antecede  o  subtítulo)  e  “briga

ferrenha” qualificam a disputa de espaço entre moradores e prostitutas.

Constrói-se,  a  partir  do discurso das  fontes  envolvidas,  uma imagem negativa das

prostitutas,  como  barulhentas,  vingativas  e  mal  educadas.  Tal  imagem  é  reforçada  pela

presidente da ONG que diz ser necessário um trabalho educativo que deve ser antecedido, no

entanto, de um diálogo entre as partes.

A ausência das  prostitutas como fontes  envolvidas,  mais  os  enunciados das fontes

presentes  no discurso  jornalístico  ecoam,  explicitamente,  os  interdiscursos  que  povoam o

imaginário  sobre  prostitutas  e  travestis,  como por  exemplo  o  julgamento  moral  sobre  os

homens que são clientes  das  travestis  e  a  disposição até  de mandar  foto  deles  para  suas

famílias como na sequência “Entre as propostas, surgiu até mesmo a idéia de fotografar os

carros  dos  clientes  dos  travestis  para  enviar  as  fotos  de  maridos  infiéis  a  suas  famílias”

(MORADORES do Butantã pretendem expulsar travestis de ruas do bairro, Folha de S. Paulo,

São Paulo, 3 dez. 2004, caderno Cotidiano, página c7).
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CONCLUSÃO

Conforme foi  possível  perceber  no capítulo anterior,  os enquadramentos  mapeados

constituem-se através de padrões que se repetem em sua estrutura discursiva e temática. Os

enquadramentos, mais do que um jogo de saliências e ocultamentos, correspondem mais ao

modo como algo é comunicado.

Tuchman  (1978)  e  Mouillaud  (1997)  afirmam  existir  uma  definição  hegemônica

compartilhada  pelo  campo  profissional  que  prevê  quais  tipos  de  acontecimentos  são

reconhecíveis enquanto notícia. Essa observação está diretamente ligada aos valores-notícia e,

conforme já discutido por Seixas e Francisco (2014),também aos símbolos compartilhados

culturalmente.

Ainda  sobre  isso,  Francisco  (2015)  perguntou  por  que  algumas  vidas  pareciam

importar  menos  que  outras  nas  coberturas  midiáticas.  A partir  de  proposições  teóricas

desenvolvidas por Haraway e Butler, chegou-se à conclusão de que a atenção recebida pela

cultura e o valor dado a algumas vidas está conectado à maneira com que essas vidas são

significadas enquanto vulneráveis e necessitadas de proteção e atenção social.

Ou  seja,  a  cultura,  os  costumes  e  os  valores  sociais  estão  diretamente  ligados  à

maneira  como as  pessoas  podem enquadrar  os  acontecimentos,  no  sentido  de  interpretar.

Como os valores-notícia configuram que acontecimentos devem fazer parte da cobertura e são

constituídos  através  das  rotinas  organizacionais  jornalísticas  e  também  da  cultura,  essa

percepção social sobre os acontecimentos é reproduzida na seleção do que deve ser notícia.

Isso foi reforçado nesta pesquisa no que diz respeito aos valores-notícia e o modo

como  eles  estiveram  ligados  com  os  enquadramentos  e  a  tipologia  de  acontecimento,

desenvolvida  como  uma  necessidade  metodológica  neste  trabalho.  Conforme  é  possível

enxergar,  por  exemplo,  nos  quadros  4  e  5  (Apêndice  1),  alguns  enquadramentos  (como

Conquista de Direitos, Religião e Política) apresentam um alinhamento temático entre o tipo

de acontecimento, o valor-notícia e o próprio enquadramento. 

Em  Conquista  de  direitos,  por  exemplo,  há  presença  predominante  de  decisões

jurídicas  ou  legislativas  e  do  valor-notícia  Justiça  nos  dois  anos,  apesar  de  em  2014  a

diferença  entre  as  ocorrências  comparadas  com  as  declarações  públicas  e  o  valor

proeminência ser pequena.
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Outro enquadramento em que esse tipo de relação também é predominante é o frame

Religião.  Nele,  o  tipo  de  acontecimento  predominante  é  declaração  pública  ou

posicionamento e os valores-notícia  mais frequentes são polêmica e  proeminência.  Ora,  a

maioria das matérias com esse enquadramento abordavam justamente o posicionamento de

instituições religiosas que costumam criticar sexualidades e gêneros dissidentes. O fato das

fontes autorizadas predominarem neste tipo de enquadramento também reforça o caráter tanto

do acontecimento (discursos públicos ou posicionamentos de líderes religiosos) quanto do

valor-notícia proeminência (o papa, por exemplo).

Outra  proposição dos autores que foi reforçada pelas análises é a  enumeração dos

valores-notícia de construção de Traquina (2013, p. 90), principalmente o da consonância.

Conforme  foi  observado,  a  maioria  dos  enquadramentos  seguiam  uma  rota  textual  pré-

formulada. Como diz o autor, "o 'novo' acontecimento é inserido numa 'velha' 'estória'". Isso

ficou claro nos enquadramentos Festa popular e Saúde/ Aids. 

Por exemplo, é perceptível como, no primeiro caso, o texto jornalístico possui uma

mesma  composição,  seguindo  quase  um  roteiro  pré-estabelecido:  são  apresentados  os

números de frequentadores pela Polícia e  pelos organizadores;  descreve-se um cenário de

divertimento e alegria compartilhada entre as pessoas; uma a três citações de fontes populares

são expostas, bem como um ativista ou uma fonte autorizada do governo ou da prefeitura, que

expõe um interdiscurso sobre a importância de um evento daquela magnitude.

Algo similar acontece com as matérias de Saúde/ Aids. Há a divulgação de pesquisas

com dados atualizados sobre a epidemia; o cotidiano de fontes envolvidas da sociedade civil é

mostrado  através  de  um  relato  humanizado,  apresentando  o  dia  a  dia  de  uma  pessoa

soropositiva;  fontes  especializadas  e  autorizadas  da  área  da  saúde e  de  representantes  de

instituições de auxílio a pessoas soropositivas são consultadas; há presença de interdiscursos

sobre os cuidados a serem tomados para evitar a contaminação. No caso do enquadramento

Saúde/ Aids, outros valores de construção são utilizados como a amplificação (geralmente

através dos números, resultantes das pesquisas), e principalmente através da personalização e

dramatização. 

Conforme  conceitua  Entman  (1993),  os  enquadramentos  definem  um  problema

particular,  uma interpretação causal,  uma avaliação moral e/ou recomendam uma solução.

Esse  tipo  de  encaminhamento  pode  ser  observado  de  maneira  muito  clara  nas  matérias

"Ativismo gay causa homofobia, diz Anistia" e "Homofobia na escola é tema de congresso

que  reúne  150  países",  ambas  citadas  no  capítulo  anterior.  As  duas  apresentam  o

enquadramento Denúncia.
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Nestes dois acontecimentos o texto jornalístico recorre a alguns dos valores-notícia de

construção relatados por Traquina, como a amplificação e a dramatização. No caso da matéria

sobre a pesquisa divulgada pela Anistia, há o uso de outro valor de construção: a relevância,

tornar a matéria significativa ao indivíduo. Na coordenada “Parada gay não barra avanço da

homofobia em SP”, o assunto discutido na matéria principal é aproximado do leitor local.

As discussões realizadas no capítulo anterior e estes exemplos demonstram que muitas

das proposições teóricas elaboradas acerca do framing se sustentam com base na análise dos

textos noticiosos. Portanto, a teoria de fato se provou como uma ferramenta pertinente para se

mapear como é realizada a cobertura sobre as identidades LGBT.

A tabela 10 apresenta um registro quantitativo das ocorrências dos enquadramentos

nos dois anos pesquisados. É possível perceber que Conquista de Direitos é o enquadramento

predominante da cobertura, com 25,75% das ocorrências durante o período pesquisado. Ele é

seguido por Denúncia (18,18%) e Religião (13,63%). Vale salientar, no entanto, que quando

comparado os anos estudados e Religião sofrem expressiva diminuição em 2014.

TABELA 10 – Registro de ocorrências dos enquadramentos (números absolutos e
porcentagens)

Enquadramentos
Ocorrências

2004 2014 TOTAL
Conquista de 
direitos

11 (28,94%) 6 (21,42%) 17 (25,75%)

Denúncia 6 (15,78%) 6 (21,42%) 12 (18,18%)
Religião 7 (18,42%) 2 (7,14%) 9 (13,63%)
Política 6 (15,78%) 1 (3,57%) 7 (10,60%)
Policial 0 4 (14,28%) 4 (6,06%)
Saúde/Aids 0 4 (14,28%) 4 (6,06%)
Polícia de gênero 2 (5,26%) 1 (3,57%) 3 (4,54%)
Abertura cultural 1 (2,63%) 2 (7,14%) 3 (4,54%)
Drama familiar 0 2 (7,14%) 2 (3,03%)
Outros 2 (5,26%) 0 2 (3,03%)
Festa popular 2 (5,26%) 0 2 (3,03%)
Família e 
controvérsia

1 (2,63%) 0 1 (1,51%)

Total 38 (57,55%) 28 (42,45%) 66

A  prevalência  desses  enquadramentos  reforça  a  hipótese  de  que  a  visibilidade

conquistada pelas pessoas LGBT nos media resulta, em grande parte, da discussão em torno

dos  direitos  civis.  No  entanto,  como  ressaltado  na  discussão  das  análises,  é  importante
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ressaltar  que  em  2014  (21,42%)  esse  enquadramento  sofreu  uma  diminuição  quando

comparado com 2004 (28,94%). Mesmo assim, deve se considerar a proporcionalidade da

quantidade de matérias, que em 2014 foi menor que em 200428.

Matérias como “Ex-preso luta por visita íntima a travesti”, “Supremo do Canadá libera

casamento gay”, “Servidor gay obtém licença-paternidade sem apelar à justiça” são exemplos

bastante  representativos  de  como  a  mídia  vem  cobrindo  a  temática  LGBT  com  este

enquadramento.

Ao abordar as conquistas dos direitos civis e dar voz às fontes envolvidas, as matérias

com  esse  tipo  de  enquadramento  possuem  um  poder  de  romper  com  os  preconceitos

relacionados às dissidências sexuais e de gênero. Conforme é possível observar na discussão

deste  frame  no  capítulo  anterior,  alguns  discursos,  como  o  do  ex-presidiário  Jeferson,

realizam deslocamentos polissêmicos sobre as questões relacionadas ao reconhecimento de

posições subalternizadas e à busca pela conquista de direitos.

Denúncia,  de modo geral,  apresentou-se  vinculado tematicamente  à  homofobia.  Já

Religião,  às  polêmicas  envolvendo as  opiniões  de  líderes  religiosos  sobre  as  dissidências

sexuais e de gênero. No primeiro caso, são ilustrativas as matérias já citadas “Ativismo gay

causa homofobia, diz Anistia”, “Homofobia na escola é tema de congresso que reúne 150

países”,  além  da  “Ativista  de  Uganda  ilustra  o  papel  da  discriminação  na  expansão  da

doença”.

Denúncia  apresenta  um  vínculo  direto  à  discriminação  e  violências  sofridas  pela

homofobia.  A matéria  sobre  o  resultado  da  pesquisa  realizada  pela  Anistia,  no  entanto,

demonstra que nem sempre um enquadramento que tem como objetivo apontar os problemas

enfrentados pelas pessoas LGBT é positivo.

Neste caso,  a matéria apresenta o interdiscurso de que a vítima é responsável pela

violência,  atribuindo  ao  ativismo  e  à  luta  pela  visibilidade  como  principal  causa  da

homofobia. A matéria, como se pode ver na análise discutida no capítulo anterior, no entanto,

é preenchida de contradições, inclusive apontadas pelo discurso jornalístico.

O enquadramento Religião, apesar das expectativas, apresenta um exemplo que rompe

com o discurso hegemônico da Igreja Católica: “Igreja deve ser mais tolerante com gays, diz

texto  do  Vaticano”.  Apesar  de  ser  a  única  matéria  com  esse  enquadramento  capaz  de

desconstruir discursos preconceituosos, os discursos apresentados são bastante enraizados na

heteronormatividade.

28    As porcentagens presentes neste parágrafo são diferentes das expostas na tabela 10 porque levou-se em 
consideração o universo quantitativo de cada ano em individual e não a soma total.
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De  modo  geral,  o  que  os  resultados  demonstram  é  que  o  jornalismo,  devido  à

configuração do campo, ainda se encontra muito atrelado aos discursos oficiais. Isso é visível

na quantidade de fontes autorizadas presentes na amostragem (79,03% em 2004; 53,33% em

2014).

Isso  não  evitou,  no  entanto,  que  as  fontes  envolvidas  ganhassem  considerável

expressividade  (12,09%  em  2004;  20,95%  em  2014)  com  o  passar  dos  anos,  nem  que

discursos com potenciais deslocamentos polissêmicos surgissem nas páginas dos jornais, de

modo a inspirar rompimentos com os preconceitos sobre dissidências sexuais e de gênero.

Apesar de muitos desses discursos se originarem na heteronormatividade, percebe-se

um processo de deslocamento polissêmico mais amplo em movimento (ORLANDI, 2012).

Tal  como constatou-se na pesquisa anterior  (FRANCISCO, 2013),  o discurso jornalístico,

dentro  de  suas  limitações  e  da  interpelação  social  dos  discursos  heteronormativos,  vêm

oferecendo espaços discursivos de resistência e ruptura com a matriz hegemônica.

Conforme  explica  Butler  (2013),  é  a  partir  da  própria  normatividade  que  novas

configurações identitárias vão rompendo as limitações significantes impostas sobre os corpos.

Como elas  não  cabem nos  cercos  conceituais,  os  padrões  acabam se  mostrando  não  tão

resistentes quanto os discursos hegemônicos fazem parecer. 

Haraway (2009) atribui a apropriação da escrita do sujeito ciborgue a uma forma de

desconstruir e reinventar o real a partir da ferramenta que, anteriormente, foi utilizada para

marcar.  Se as  duas autoras  estiverem corretas,  o  jornalismo pode ainda não ser  capaz de

reescrever a realidade construída sobre as dissidências sexuais e de gênero de forma imediata.

Porém, como demonstram as matérias estudadas nesta pesquisa, já existe alguma mudança

(mesmo que ainda tímida) e o potencial da transformação ser ainda maior nos próximos anos.
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APÊNDICE 1 – QUADROS DE CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA DOS ENQUADRAMENTOS

QUADRO 4 – Caracterização quantitativa dos enquadramentos a partir das categorias de análise em 2004 (números absolutos)

ENQUADRAMENTO CARACTERÍSTICAS
Acontecimento Lead (aspecto mais

salientado)
Valor-notícia (mais salientado) Fontes

Abertura cultural Realização de evento cultural/ 
político/ acadêmico 
(inaugurações, fóruns, protesto, 
parada, lançamento de livro etc. 
ocorrências) (1 ocorrência)

Quem (1 ocorrência) Raridade (1 ocorrência) Autorizada (1 ocorrência)

Conquista de direitos Decisão jurídica ou legislativa 
(9 ocorrências)
Declaração/ anúncio ou discurso
público/ posicionamento (1 
ocorrência)
Realização de evento 
cultural/político/acadêmico 
(inaugurações, fóruns, protesto, 
parada, lançamento de livro etc. 
ocorrências) (1 ocorrência)

Quem (7 ocorrências)
O que (2 ocorrências)
Por que (2 ocorrências)

Justiça (8 ocorrências)
Governo (1 ocorrência)
Impacto (1 ocorrência)
Raridade (1 ocorrência)

Autorizada (44 ocorrências)
Envolvida (5 ocorrências)
Qualificada (4 ocorrências)

Denúncia Descoberta/ publicação de 
estudo ou resultado de pesquisa 
(1 ocorrência)
Relato de experiências de 
pessoas da sociedade civil (1 

O que (4 ocorrências)
Por que (1 ocorrência)
Quem (1 ocorrência)

Surpresa (1 ocorrência)
Drama (3 ocorrências)
Impacto (1 ocorrência)
Justiça (1 ocorrência)

Qualificada (5 ocorrências)
Envolvida (4 ocorrências)
Autorizada (16 ocorrências)
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ocorrência)
Declaração/ anúncio ou discurso
público/ posicionamento (2 
ocorrências)
Realização de evento cultural/ 
político/ acadêmico 
(inaugurações, fóruns, protesto, 
parada, lançamento de livro etc. 
ocorrências) (2 ocorrências)

Drama familiar

Família e controvérsia Declaração/ anúncio ou discurso
público/ posicionamento (1 
ocorrência)

Quem (1 ocorrência) Proeminência (1 ocorrência) Autorizada (1 ocorrência)

Festa popular Realização de evento 
cultural/político/acadêmico 
(inaugurações, fóruns, protesto, 
parada, lançamento de livro etc. 
ocorrências) (2 ocorrências)

O que (1 ocorrência)
Quem (1 ocorrência)

Impacto (1 ocorrência)
Drama (1 ocorrência)

Autorizada (5 ocorrências)
Envolvida (1 ocorrência)

Polícia de gênero Descoberta/ publicação de 
estudo ou resultado de pesquisa 
(1 ocorrência)
Realização de evento 
cultural/político/acadêmico 
(inaugurações, fóruns, protesto, 
parada, lançamento de livro etc. 
ocorrências) (1 ocorrência)

Quem (2 ocorrências) Surpresa (1 ocorrência)
Conflito (1 ocorrência)

Autorizada (2 ocorrências)
Envolvida (2 ocorrências)

Policial
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Política Decisão jurídica ou legislativa 
(2 ocorrências)
Declaração/ anúncio ou discurso
público/ posicionamento (3 
ocorrências)
Realização de evento 
cultural/político/acadêmico 
(inaugurações, fóruns, protesto, 
parada, lançamento de livro etc. 
ocorrências) (1 ocorrência)

Quem (4 ocorrências)
Por que (2 ocorrências)

Governo (1 ocorrência)
Justiça (1 ocorrência)
Proeminência (2 ocorrências)
Impacto (1 ocorrência)
Conflito (1 ocorrência)

Autorizada (27 ocorrências)
Envolvida (3 ocorrências)

Outros Descoberta/ publicação de 
estudo ou resultado de pesquisa 
(1 ocorrência)
Relato de experiências de 
pessoas da sociedade civil (1 
ocorrência)

Quem (1 ocorrência)
O que (1 ocorrência)

Surpresa (1 ocorrência)
Conflito (1 ocorrência)

Envolvida (3 ocorrências)
Autorizada (2 ocorrências)

Religião Declaração/ anúncio ou discurso
público/ posicionamento (5 
ocorrências)
Decisão jurídica ou legislativa 
(2 ocorrências)

Quem (7 ocorrências) Polêmica (3 ocorrências)
Proeminência (2 ocorrências)
Conflito (1 ocorrência)
Justiça (1 ocorrência)

Autorizada (18 ocorrências)
Envolvida (2 ocorrências)
Qualificada (2 ocorrências)

Saúde/ Aids
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QUADRO 5 – Caracterização quantitativa dos enquadramentos a partir das categorias de análise em 2014 (números absolutos)

ENQUADRAMENTO CARACTERÍSTICAS
Acontecimento Lead (aspecto mais

salientado)
Valores-notícia (mais

salientado)
Fontes

Abertura cultural Realização de evento 
cultural/político/acadêmico 
(inaugurações, fóruns, protesto, 
parada, lançamento de livro etc. 
ocorrências) (2 ocorrências)

O que (2 ocorrências) Entretenimento/ Curiosidade (1 
ocorrência)
Surpresa (1 ocorrência)

Envolvida (1 ocorrência)
Autorizada (3 ocorrências)
Qualificada (1 ocorrência)

Conquista de direitos Decisão jurídica ou legislativa 
(3 ocorrências)
Declaração/ anúncio ou discurso
público/ posicionamento (2 
ocorrências)
Descoberta/ publicação de 
estudo ou resultado de pesquisa 
(1 ocorrência)

Quem (5 ocorrências) 
O que (1 ocorrência)

Justiça (3 ocorrências)
Proeminência (2 ocorrências)
Conhecimento/ Cultura (1 
ocorrência)

Autorizada (14 ocorrências)
Envolvida (4 ocorrências)

Denúncia Realização de evento 
cultural/político/acadêmico 
(inaugurações, fóruns, protesto, 
parada, lançamento de livro etc. 
ocorrências) (2 ocorrências)
Investigação policial/ morte/ 
agressões (2 ocorrências)
Relato de experiências de 
pessoas da sociedade civil (1 
ocorrência)

Quem (3 ocorrências)
O que (3 ocorrências)

Conflito (2 ocorrências)
Justiça (1 ocorrência)
Drama (2 ocorrências)
Proeminência (1 ocorrência)

Autorizada (14 ocorrências)
Testemunhal (4 ocorrências)
Envolvida (4 ocorrências)
Qualificada (2 ocorrências)
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Declaração/ anúncio ou discurso
público/ posicionamento (1 
ocorrência)

Drama familiar Relato de experiências de 
pessoas da sociedade civil (1 
ocorrência)
Realização de evento 
cultural/político/acadêmico 
(inaugurações, fóruns, protesto, 
parada, lançamento de livro etc. 
ocorrências) (1 ocorrência)

Quem (1 ocorrência)
O que (1 ocorrência)

Raridade (1 ocorrência)
Entretenimento/ Curiosidade (1 
ocorrência)

Envolvida (3 ocorrências)
Autorizada (1 ocorrência)

Família e controvérsia

Festa popular

Polícia de gênero Realização de evento 
cultural/político/acadêmico 
(inaugurações, fóruns, protesto, 
parada, lançamento de livro etc. 
ocorrências) (1 ocorrência)

O que (1 ocorrência) Raridade (1 ocorrência) Envolvida (1 ocorrência)
Qualificada (1 ocorrência)
Testemunhal (2 ocorrências)

Policial Investigação policial/ morte/ 
agressões (3 ocorrências)
Declaração/ anúncio ou discurso
público/ posicionamento (1 
ocorrência)

Quem (3 ocorrências)
O que (1 ocorrência)

Justiça (1 ocorrência)
Surpresa (1 ocorrência)
Drama (1 ocorrência)
Proeminência (1 ocorrência)

Autorizada (7 ocorrências)
Envolvida (3 ocorrências)
Testemunhal (5 ocorrências)
Qualificada (3 ocorrências)

Política Declaração/ anúncio ou discurso
público/ posicionamento (1 
ocorrência)

Quem (1 ocorrência) Proeminência (1 ocorrência) Autorizada (4 ocorrências)
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Outros

Religião Declaração/ anúncio ou discurso
público/ posicionamento (2 
ocorrências)

Quem (1 ocorrência)
O que (1 ocorrência)

Proeminência (1 ocorrência)
Surpresa (1 ocorrência)

Envolvida (1 ocorrência)
Autorizada (2 ocorrências)

Saúde/ Aids Declaração/ anúncio ou discurso
público/ posicionamento (1 
ocorrência)
Descoberta/ publicação de 
estudo ou resultado de pesquisa 
(3 ocorrências)

O que (3 ocorrências)
Como (1 ocorrência)

Impacto (3 ocorrências)
Drama (1 ocorrência)

Autorizada (16 ocorrências)
Qualificada (7 ocorrências)
Envolvidas (5 ocorrências)
Testemunhal (1 ocorrência)
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APÊNDICE 2 – QUADROS ANALÍTICOS

QUADRO 6: Unidades de análise detalhadas em 2004 (tipo de acontecimento, valor-notícia, uso das fontes)

Jornal/ Data/ 
Editoria/ Página

Título/ Subtítulo
Tipo de 
acontecimento

Lead Valor-notícia Uso das fontes

(1) O Globo/ 16 
de janeiro 2004/ 
Rio/ 14

Cardeal critica 
festa gay com 
nome de santo

Arquidiocese 
condena uso de 
imagem parecida 
com a de São 
Sebastião, 
padroeiro do Rio,
em filipetas de 
boate

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

A Arquidiocese do Rio (quem) 
recriminou a produção e 
divulgação da festa São Sebastião 
Night (o que), organizada pela 
boate gay Le Boy, em Copacabana
(onde). A boate distribuiu cinco 
mil filipetas anunciando a festa, 
programada para a véspera do dia 
do padroeiro da cidade (quando), 
conforme noticiou Ancelmo Gois 
em sua coluna no GLOBO 
(como). Na foto da filipeta, um 
rapaz está coberto com um pano 
branco, numa pose bem parecida 
com a do mártir cristão (por que).

POLÊMICA - Eusébio Scheid (cardeal-arcebispo do Rio, via 
assessoria); autorizada

- Gilles Lascar (proprietário da boate); envolvida

- Paulo Cezar Fernandes (fundador do Grupo 
Atobá); autorizada

- Claudio Nascimento (presidente do grupo Arco-
Íris) autorizada.

A matéria apresenta possibilidades conflituais a 
partir do momento em que há voz tanto para o 
cardeal-arcebispo, quanto para o proprietário do 
estabelecimento e realizador da festa. Assim como 
representantes de entidades de apoio às pessoas 
LGBT.
A matéria se baseia no discurso das fontes e nas 
informações divulgadas pelo colunista do jornal 
anteriormente.
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(2) O Globo/ 18 
de janeiro de 
2004/ O Mundo/ 
53

Imagens 
delicadas dos 
sanguinários 
talibãs

Fotógrafo alemão
descobre que 
milicianos, que 
proibiam 
fotografias, 
posavam 
maquiados e 
cercados de flores

Descoberta/ publicação
de estudo ou resultado 
de pesquisa

BERLIM. O mal tinha uma face 
oculta, que se opunha à 
brutalidade demonstrada no dia-a-
dia. Embora fotografias e todo 
tipo de imagens tenham sido 
radicalmente proibidos pelo 
regime talibã, o fotográfo alemão 
Thomas Dworzak (quem), que 
cobriu a guerra no Afeganistão 
para a revista americana “New 
Yorker”, encontrou num depósito 
na cidade de Kandahar (onde) – 
reduto dos talibãs – mais de uma 
centena de fotos (o que) que 
chamam a atenção por revelarem 
um aspecto desconhecido dos 
milicianos (por que). São 
imagens de jovens maquiados 
(quem) – e em alguns casos, de 
mãos dadas ou abraçados – tendo 
como cenário painéis com 
paisagens européias e vasos de 
flores (como). 

SURPRESA - Thomas Dworzak (fotógrafo); envolvida

A matéria não apresenta possibilidades conflituais 
porque não traz outras versões sobre a descoberta 
que não sejam a do fotógrafo. Além disso, as únicas 
provas auxiliares são as aspas dele. E este recurso 
discursivo é utilizado em momentos estratégicos 
como: “Mas admite que esse comportamento não é 
necessariamente homossexualismo no ‘sentido 
ocidental’, e sim uma ‘normalidade num mundo sem
mulheres’”.

(4) O Globo/ 22 
de janeiro de 
2004/ O Mundo/ 
33

Observação: Na 
verdade, essa 
matéria é uma 

Casamento gay 
causa polêmica

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

Por sua vez, os conservadores 
republicanos (quem) acharam que
a defesa de Bush da “santidade do 
casamento”, condenando os juízes
que têm aprovado a união de gays,
foi frouxa (o que): - Estamos 
desapontados. Ele prometeu 
ajudar as famílias dos EUA só 

PROEMINÊNCIA Tony Perkins (presidente do Conselho e Pesquisa da
Família, entidade ligada ao partido do governo); 
autorizada

Dado o relatado na observação, restringiu-se a 
análise das fontes somente ao respectivo parágrafo 
que aborda a temática.
A única fonte entrevistada foi Tony Perkins. 
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partícula de um 
contexto maior – 
uma reportagem 
sobre como o 
discurso de Bush 
em campanha 
eleitoral havia 
sido criticado 
tanto por 
democratas 
quanto por 
republicanos. Até
mesmo nesta 
partícula, a 
temática do 
“casamento gay” 
só é abordada no 
primeiro 
parágrafo.

após a bomba ter explodido e 
causado danos. Agora tinha de ir 
adiante: deveria ter endossado 
explicitamente uma proibição ao 
casamento de gays (por que) – 
disse Tony Perkins, presidente do 
Conselho e Pesquisa da Família, 
entidade ligada ao partido do 
governo. 

(5) O Globo/ 23 
de janeiro de 
2004/ O Mundo/ 
35

Buenos Aires 
ganha ‘tangueira’ 
gay

Casa também é 
freqüentada por 
heterossexuais, 
que pode escolher
seus parceiros

Realização de evento 
cultural/político/acadê
mico (inaugurações, 
fóruns, protesto, 
parada, lançamento de 
livro etc.)

BUENOS AIRES (onde). Para 
dançar um tango se necesitan dos, 
diz um velho refrão. Na opinião 
da argentina Roxana Gargano 
(quem), uma das proprietárias da 
primeira tangueria (gafieira do 
tango) gay da Argentina, cada 
pessoa deve decidir com quem 
quer dançar um tango num 
ambiente cordial, onde os desejos 
alheios são plenamente 
respeitados (como). Pensando na 

RARIDADE - Roxana Gargano (uma das proprietárias da 
tangueria La Marshal); autorizada

Roaxana é a única fonte da matéria. Embora seja 
uma tradição cultural bastante popular, o enfoque da
matéria não propõe debater a controvérsia causada 
pela abertura de uma tangueria aberta a casais 
homossexuais, mas apenas expor a curiosidade desta
ser a primeira casa do gênero que recebe casais do 
mesmo sexo.
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cada vez mais numerosa 
comunidade gay argentina (por 
que), Roxana inaugurou 
recentemente a casa La Marshall 
(o que), que todas as quartas-
feiras abre suas portas para 
homossexuais dançarinos e 
amantes do tango.

(6) O Globo/ 26 
de janeiro de 
2004/ O Mundo/ 
22

Papa pede união 
de cristãos e 
critica televisão

Pontífice diz que 
TV exibe 
infidelidade e 
homossexualismo

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

CIDADE DO VATICANO. O 
Papa João Paulo II (quem) voltou 
a pedir ontem (quando) aos 
cristãos unidade para enfrentar “as
grandes dificuldades do mundo” 
(o que). O Papa repetiu as críticas 
que fizera na véspera à televisão 
por exibir cenas demais de sexo 
(como). O Pontífice disse que as 
imagens positivas sobre 
homossexualidade e contracepção 
mostradas pela TV mundial são 
prejudiciais à sociedade (por 
que).

PROEMINÊNCIA Papa João Paulo II ; autorizada

O Papa é a única fonte da matéria. Embora aborde 
um assunto controverso, não há a presença de 
possibilidades conflituais.

(7) O Globo/ 01 
de junho de 2004/
Mundo/ 31

Gays são 
impedidos de 
comungar em 
Chicago

Padres negam 
sacramento a 
manifestantes que
usavam símbolo 

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

CHICAGO, Illinois. Padres 
católicos (quem) se recusaram 
ontem a ministrar a comunhão (o 
que) a militantes homossexuais 
(quem) que utilizavam faixas 
coloridas na Catedral de Chicago, 
nos Estados Unidos (onde). Cerca
de dez pessoas que tentaram 
receber a hóstia não conseguiram 

CONFLITO - James Luxton (membro do grupo Rainbow Sash); 
envolvida
- Documento interno redigido pelo cardeal de 
Chicago, Francis George. autorizada

São citadas na matéria duas fontes: uma envolvida 
no acontecimento (James Luxton) e uma autorizada 
(o documento interno redigido pelo cardeal Francis 
George).



178

de grupo 
homossexual

devido à negativa dos sacerdotes 
(o que).

(8) O Globo/ 13 
de junho de 2004/
País/ 4

Plataforma cor de
arco-íris

Entidades de 
defesa dos 
homossexuais 
lançarão 
candidatos nas 
principais cidades

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

Eles têm família e orgulho, e 
querem agora mostrar força 
política: de olho nas eleições 
municipais (por que), entidades 
de defesa dos direitos dos 
homossexuais (quem) preparam 
candidatos e propostas para a 
campanha (o que). O objetivo é 
ter ao menos um representante do 
movimento, gay ou não, 
disputando vagas nas principais 
capitais e cidades com mais de 
500 mil habitantes (como). Votos 
não faltarão. Dados da 
Organização Mundial de Saúde 
indicam que entre 15% e 18% da 
população brasileira são homo ou 
bissexuais, o que significa cerca 
de 20 milhões de eleitores. Ao que
tudo indica, o arco-íris é mesmo 
poderoso. Tanto que, hoje, em São
Paulo, a Parada do Orgulho Gay 
pretende reunir cerca de 1,5 
milhão de pessoas com o tema 
“Temos família e orgulho”. Será a
maior das 42 passeatas que o 
movimento fará pelo país até 29 
de junho, o Dia Mundial do 
Orgulho Gay. Há onze anos, na 

GOVERNO - Organização Mundial de Saúde (dados);
- Marcelo Nascimento [presidente da Associação 
Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros 
(ABGLT)];
- Cláudio Nascimento (coordenador do grupo Arco-
íris);
- Iara Bernadi [deputada (PT-SP), coordenadora da 
Frente Parlamentar pela Livre Expressão Sexual];
- Welton Trindade (presidente da entidade 
Estruturação);

Todas as fontes da matéria são autorizadas, 
representantes de entidades de defesa dos direitos 
LGBT.
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primeira parada realizada no 
Brasil, no Rio, apareceram menos 
de 50 cidadãos.

(9) O Globo/ 14 
de junho de 2004/
País/ 8

Parada Gay de 
São Paulo já é a 
maior do mundo

Passeata reuniu 
1,5 milhão de 
pessoas na 
Avenida Paulista,
segundo 
avaliação da PM

Realização de evento 
cultural/político/acadê
mico (inaugurações, 
fóruns, protesto, 
parada, lançamento de 
livro etc.)

SÂO PAULO. São Paulo (onde) 
já tem a maior Parada do Orgulho 
GLBT (Gays, Lésbicas, 
Simpatizantes e Transgêneros) do 
mundo, depois de oito anos de 
militância (o que). Ontem, 1,5 
milhão de pessoas, segundo a 
Polícia Militar, ocupou as duas 
pistas da Avenida Paulista. Para 
os organizadores do evento, o 
público foi maior: 1,8 milhão. 
Vinte e quatro trios elétricos 
animavam o público, que dançava,
cantava ou demonstrava sua 
alegria com beijos e abraços.

IMPACTO - Polícia Militar;
- Organizadores do evento;
- Renato Baldin (vice-presidente da Associação do 
Orgulho GLBT de São Paulo);
- Marta Suplicy (PT) (prefeita)
- José Genoíno (presidente nacional do PT).

A matéria possui apenas fontes autorizadas: duas 
institucionais (Polícia Militar e 'organizadores do 
evento'); representativa da comunidade LGBT 
(Renato Baldin); e políticos (Marta Supplicy e José 
Genoíno).

(10) O Globo/ 16 
de junho de 2004/
Mundo/ 29

Fim de festa para 
casal gay na 
França

Justiça vai 
contestar 
validade da 
união. Prefeito 
que celebrou 
cerimônia foi 
suspenso

Decisão jurídica ou 
legislativa

PARIS. A festa e a lua-de-mel 
duraram pouco para Stéphane 
Chapin, de 34 anos, e bertrand 
Charpentier, de 31, os primeiros 
gays franceses a se casarem 
(quem). Uma semana depois de 
trocarem alianças e receberem 
uma chuva de arroz na porta da 
prefeitura de Bègles, os dois 
foram convocados a comparecer 
no dia 29 a um tribunal (quando e
onde), onde a validade do 
casamento será contestada pelo 

JUSTIÇA -Jacques Chirac (presidente da França, em 
pronunciamento)
-Ministério do Interior (através de comunicado)
-Alain Lipietz (eurodeputado, candidato eleito)
-Yves Contassor (porta-voz do partido Verde)

Todas as fontes presentes na matéria são 
autorizadas. É importante notar a ausência do 
discurso das fontes envolvidas (os gays que se 
casaram) e do prefeito, já que eles possuem 
envolvimento direto com o fato.
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procurador da República de 
Bordeaux (o que). O casamento 
sofreu ainda outro golpe: o 
prefeito Noel Mamère (do Partido 
Verde) (quem), que celebrou a 
união do casal no dia 5 de junho e 
transformou o evento em 
plataforma eleitoral às vésperas 
das eleições do Parlamento 
Europeu, foi suspenso de suas 
funções por um mês pelo 
Ministério do Interior.

(11) O Globo/ 19 
de junho de 2004/
mundo/ 41

Papa combate 
casamento gay e 
direito de aborto

Mensagem é 
dirigida à 
Espanha mas 
alcança também 
EUA

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

CIDADE DO VATICANO. O 
Papa João Paulo II (quem) pediu 
ontem “proteção máxima” ao 
casamento e defendeu os direitos 
de bebês em gestação, num claro 
combate ao casamento de 
homossexuais e ao direito de 
aborto (o que). A declaração foi 
feita durante (como) um discurso 
ao novo embaixador da Espanha 
no Vaticano, Jorge Dezcallar 
(quem), como uma mensagem ao 
novo governo socialista espanhol, 
que planeja ampliar a lei de 
aborto, oficializar a união de gays 
e rever o ensino religioso em 
escolas estatais (por que).

PROEMINÊNCIA - João Paulo II (Papa)

A matéria possui como fonte apenas o Papa João 
Paulo II – uma fonte autorizada que representa 
política e religiosamente a Igreja Católica. 

(12) O Globo/ 28 
de junho de 2004/

Parada gay atrai 
público recorde 

Realização de evento 
cultural/político/acadê

Num protesto contra a 
discriminação sexual e 

IMPACTO - Organizadores do evento
- Polícia Militar
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Rio/ 13 em Copacabana

Participantes 
chegam a 600 
mil, segundo 
organizadores, ou
400 mil, segundo 
a PM. 
Hostilizada, 
ativista não 
desfila

mico (inaugurações, 
fóruns, protesto, 
parada, lançamento de 
livro etc.)

defendendo a aprovação da lei 
1.151, que tramita na Câmara dos 
Deputados e regulamenta a união 
civil de casais do mesmo sexo 
(por que), gays, lésbicas, 
bissexuais, transgêneros e 
simpatizantes (quem) desfilaram 
(o que) ontem pela Avenida 
Atlântica, em Copacabana (onde).
Segundo os organizadores, cerca 
de 600 mil pessoas participaram 
da passeata, o dobro do ano 
passado. Segundo a PM, o público
foi de 400 mil, três vezes mais que
a estimativa de 2003.

- Yone Lindgren (coordenadora do Disque-
Denúncia Homossexual e líder do movimento 
lésbico Delas)
- Sérgio Mamberti (secretário da Identidade Cultural
e da Diversidade, órgão ligado ao Ministério da 
Cultura)
- Cláudio Nascimento (presidente do Grupo Arco-
Íris)
- Fernando Gabeira (deputado federal)
- Toni Reis (professor) - envolvida

A matéria possui bastante diversidade de fontes, 
sendo seis delas autorizadas e uma envolvida. 

(13) O Globo/ 28 
de junho de 2004/
Rio/ 13

Gays casados: 
destaque em 
Nova York

Realização de evento 
cultural/político/acadê
mico (inaugurações, 
fóruns, protesto, 
parada, lançamento de 
livro etc.)

NOVA YORK. Noivos e noivas 
(quem) tiveram lugar de destaque 
na passeata gay (o que) ontem em 
Nova York (onde). Num ano em 
que foi legalizado o casamento 
homossexual em Massachusetts 
(por que), eram muitas as 
mulheres vestidas de branco, com 
véu e grinalda, e os homens de 
fraque e cartola a desfilar na 
Quinta Avenida na Parada do 
Orgulho Gay, Lésbico e 
Transexual. “Estamos juntos há 59
anos”, era o cartaz levado por Gus
Archilla e Elmer Lokkins, que se 
casaram no Canadá e desfilavam 

TRAGÉDIA/
DRAMA

- Manifestantes (envolvida)

A matéria não cita fontes diretas. Se refere a 
discursos presentes em faixas e expressão de 
manifestantes de modo geral (envolvidas), assim 
como dá a estimativa de frequentadores apenas 
creditando a informação ao coletivo abstrato 
manifestantes.
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num carro conversível com placa 
de recém-casados. A cena era 
repetida por inúmeros casais 
homossexuais em charretes, 
alguns com crianças no colo. 

(14) O Globo/ 29 
de junho de 2004/
mundo/ 30

Anistia 
Internacional 
denuncia 
perseguição a 
gays em 70 
países

Países 
muçulmanos 
impõem 
restrições legais 
ao 
homossexualismo

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

MADRI. A ONG de defesa dos 
direitos humanos Anistia 
Internacional (AI) (quem) 
denunciou ontem, na capital 
espanhola, que os homossexuais e 
transexuais são perseguidos em 
pelo menos 70 países na África, 
na Ásia e no Oriente Médio (o 
que). Os gays, de acordo com a 
Anistia Internacional, sofrem 
desde maus-tratos a restrições 
legais (como).

JUSTIÇA -Anistia Internacional
- Leonardo Fernandez (coordenador da equipe de 
minorias sexuais da AI)
- Sebastián Meyer (vice-presidente da Anistia 
Internacional na Espanha)

A matéria possui três fontes autorizadas que 
representam a Anistia Internacional e no lead a 
própria Anistia surge como fonte autorizada. 

(15) Folha de S. 
Paulo/ 13 de 
julho de 2004/ 
Cotidiano/ C3

Projeto de lei do 
Rio cria auxílio 
para ‘curar’ 
homossexualidad
e

Diversidade – 2 
comissões da 
Assembléia 
aprovaram texto

Decisão jurídica ou 
legislativa

A Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
(quem) já aprovou em duas 
comissões um projeto de lei que 
prevê a criação, pelo governo, de 
um “programa de auxílio às 
pessoas que, voluntariamente, 
optarem pela mudança da 
homossexualidade para a 
heterossexualidade” (o que).

POLÊMICA -Édino Fonseca (pastor da Assembléia de Deus, 
deputado estadual, PSC); autorizada
-Samuel Malafaia (Presidente da Comissão de 
Saúde, pastor da Assembléia de Deus, deputado 
estadual, PMDB); autorizada
-Cláudio Nascimento (representante do Grupo Arco-
Íris de Conscientização Homossexual); autorizada
-Assessoria de imprensa do Conselho Federal de 
Psicologia (CFP); qualificada

A matéria contempla diversidade de fontes e 
possibilidades conflituais. Utiliza como provas 
auxiliares os textos dos projetos de leis assim como 
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o que diz uma resolução de 1999 do CFP sobre o 
assunto. 

(16) Folha de S. 
Paulo/ 13 de 
julho de 2004/ 
Mundo/ A10

Fotos eróticas em
seminário abalam
igreja austríaca

Religião-Revista 
publica imagens 
com cenas entre 
líderes religiosos 
e seminaristas; 
para bispo, são 
“brincadeiras 
juvenis”.

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

A Igreja Católica austríaca 
(quem) anunciou ontem que fará 
uma investigação interna sobre 
relatos de homossexualismo entre 
clérigos e seminaristas de Sankt 
Pölten (o que), na região de Viena
(onde). A decisão foi tomada 
depois de a “Profil”, uma das 
principais revistas do país, ter 
publicado fotos com líderes 
religiosos acariciando e beijando 
estudantes internos (por que).

POLÊMICA -Igreja Católica austríaca (em nota); autorizada
-Profil (revista que publicou as imagens); 
autorizada
-Kurt Krenn (bispo da diocese de Sankt Pölten); 
autorizada
-Conferência dos Bispos Austríacos; autorizada
-Analistas; qualificada

A matéria traz possibilidades conflituais, porém as 
fontes são acessadas indiretamente de acordo com a 
reportagem. Ela conta com provas auxiliares da 
reportagem da revista, da nota emitida pela Igreja 
Católica sobre o assunto e as falas da entrevista do 
bispo Krenn à TV. Além disso, traz uma fala não 
personalizada pela Conferência dos Bispos e 
também de analistas – sem nomeá-los e dizer suas 
especializações. 

(17) Os Folha de 
S. Paulo/ 15 de 
julho de 2004/ 
Mundo/ A14

Emenda contra 
casamento gay 
cai nos EUA

Eleições nos 
EUA - No 
Senado, 
defensores da 
medida, central 
na agenda 
eleitoral de Bush,
nem conseguem 

Decisão jurídica ou 
legislativa

Os proponentes da emenda 
constitucional que proibia os 
casamentos entre homossexuais 
(quem) – apoiada pelo presidente 
dos EUA, George W. Bush -, 
sofreram uma arrasadora derrota 
(o que) ontem (quando) no 
Senado americano (onde).

GOVERNO - John McCain (senador republicano do Arizona) 
autorizada;
- Joseph Lieberman (senador democrata de 
Connecticut) autorizada;
- Senadores democratas (coletivo) autorizada;
- Defensores da emenda (coletivo) autorizada;
- Wayne Allard (senador republicano autor da 
emenda) autorizada;
- John Kerry e John Edwards (“os virtuais 
integrantes da chapa presidencial democrata”) 
autorizada;
- George W. Bush (presidente) autorizada.
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colocá-la em 
votação A matéria possui sete fontes autorizadas. Todas da 

esfera política governamental (senadores e 
presidente). John Kerry e John Edwards são citados 
como única fonte porque é assim que o discurso 
indireto deles aparece na matéria, apesar de depois 
Kerry ser citado de forma direta.

(18) Folha de S. 
Paulo/ 16 de 
julho 2004/ 
Cotidiano/ C4

Casais gays vão 
ter direito a 
assistência 

Planos de saúde –
Decisão da 
Justiça paulista 
obriga 12 
seguradoras e 
Hospital do 
Servidor a 
reconhecer 
parceiros; cabe 
recurso

Decisão jurídica ou 
legislativa

Grupos homossexuais do Estado 
de São Paulo (quem) ganharam na
Justiça, em primeira instância, o 
direito de colocar seus parceiros 
como dependentes em 12 
operadoras de saúde e no Hospital
do Servidor Público Estadual 
(Iamspe), de São Paulo. (o que)

JUSTIÇA -Arlindo de Almeida (presidente da Abramge, que 
representa a maioria dos planos de saúde); 
autorizada
-Operadora Porto Seguro e outras; autorizada
-Fernando Schueler (professor de história em escola 
da rede estadual); envolvida
-Fernando quaresma (advogado, diretor da 
Defensoria Homossexual da ONG Aiesp-Associação
de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo); 
autorizada
-Sylvia Mendonça do Amaral (advogada e 
escritora); qualificada
-Reinaldo Pereira Damião (presidente da Associação
do Orgulho GLBT-gays, lésbicas, bissexuais e 
transgêneros) autorizada.

A matéria apresenta cerca de seis fontes, trazendo 
possibilidades conflituais e provas auxiliares com 
base na ação.  

(19) Folha de S. 
Paulo/ 16 de 
julho de 2004/ 
Cotidiano/ C4

Ação civil 
pública no RS 
abriu precedente

Decisão jurídica ou 
legislativa

Em 2002 (quando), uma ação 
civil pública movida no Rio 
Grande do Sul deu a todos os 
homossexuais do país o direito de 
incluir seu parceiro como 

JUSTIÇA Marcos de Abreu Freire (diretor do sindicato dos 
metroviários) autorizada; 
Fernando Quaresma (advogado, Defensoria 
Homossexual) autorizada.



185

dependente no INSS (o que). Em 
caso de morte, o parceiro passa a 
receber pensão.

A matéria é uma coordenada à analisada 
anteriormente. Como provas auxiliares são trazidas 
informações vinculadas às ações e processos 
anteriores. Embora o texto não traga fontes que se 
opunham às ações, traz informações que revelam 
conflitos entre posições como quando Marcos de 
Abreu Freire, o diretor do sindicato, diz que “os 
preços são até dez vezes maiores”, se referindo a 
diferença de valores a serem pagos na obtenção dos 
planos por casais homossexuais. 

(20) Folha de S. 
Paulo/ 18 de 
julho de 2004/ 
Mundo/ A17

Ativismo gay 
causa homofobia,
diz Anistia

Sociedade – Para 
ONG, 
movimentos de 
afirmação 
homossexual 
provocam reação 
cada vez maior 
de “coalizão” 
conservadora

Descoberta/ publicação
de estudo ou resultado 
de pesquisa

O ativismo dos homossexuais, que
conquistam cada vez mais direitos
e obtêm mais exposição, está 
tendo como efeito colateral 
alimentar homofobia no mundo (o
que).
O aparente paradoxo é apontado 
em um novo estudo publicado 
pela Anistia Internacional, uma 
das principais organizações de 
defesa dos direitos humanos do 
mundo (quem), baseada em 
Londres (onde).

SURPRESA - Vanessa Baird (jornalista e pesquisadora 
responsável pelo estudo publicado pela Anistia 
Internacional); qualificada

A matéria apresenta uma única fonte – a saber, a 
responsável pela pesquisa relatada, o que não deixa 
de ausentar possibilidades conflituais no discurso 
jornalístico que expõe diversas contradições no 
estudo. As provas auxiliares se reservam somente ao
discurso da pesquisadora e sua pesquisa.

(21) Folha de S. 
Paulo/ 18 de 
julho de 2004/ 
Mundo/ A17

Parada gay não 
barra avanço da 
homofobia em SP

Relato de experiências 
de pessoas da 
sociedade civil

A cidade que se orgulha de ter a 
maior parada gay do mundo 
coleciona relatos que evidenciam 
o paradoxo de o aumento da 
visibilidade gay vir acompanhado 
do crescimento da homofobia (o 
que).

TRAGÉDIA/
DRAMA

-Marcela (transexual) envolvida; 
-Deisy (travesti) envolvida;
-Nilza de Almeida (mãe da vítima João Paulo de 
Almeida) envolvida;
-Grupo Gay da Bahia (GGB) autorizada;
-Luiz Mott (fundador do GGB) autorizada; 
-Reinaldo Pereira Damião (presidente da Associação
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do Orgulho GLBT de SP) autorizada; 
-Beto de Jesus (ativista do Instituto Edson Néris) 
qualificada;

A matéria apresenta bastante diversidade de fontes 
e, embora não apresente vozes dissonantes dos 
discursos proferidos pelas fontes consultadas, 
apresenta possibilidades conflituais ao confrontar, 
por exemplo, a inexistência de dados oficiais sobre a
homofobia e a improvisação realizada pelos ativistas
para cobrir tal lacuna.
É importante observar que, conforme demonstrou 
Fontes (2014) em seu mapeamento do 
enquadramento sobre homofobia, algumas fontes 
são reduzidas à sua sexualidade ou identidade de 
gênero, como no caso desta matéria ocorre com 
Marcela e Deisy.

(22) Folha de S. 
Paulo/ 18 de 
julho de 2004/ 
Mundo/ A17

Para a ONG, 
Brasil é modelo 
bom e ruim

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

Um dos principais exemplos da 
realidade “extrema” vivida hoje 
por homossexuais (o que) está no 
Brasil (onde), segundo a Anistia 
Internacional (quem).

TRAGÉDIA/
DRAMA

- Anistia Internacional autorizada;
- Vanessa Baird (jornalista e pesquisadora 
responsável pelo estudo publicado pela Anistia 
Internacional) qualificada;
- Renata Pelizon (assessora da Secretaria de Direitos
Humanos)  autorizada

A matéria apresenta apenas possibilidades 
conflituais tanto ao problematizar o discurso das 
fontes (“O livro diz que são cerca de 90 assassinatos
por ano e que apenas 5% resultam em punição, mas 
não cita fontes”) quanto ao dar voz a outras 
instituições envolvidas que são questionadas pela 
fonte.
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(23) Folha de S. 
Paulo/ 23 de 
julho de 2004/ 
Cotidiano/ C4

Homofobia na 
escola é tema de 
congresso que 
reúne 150 países

Realização de evento 
cultural/político/acadê
mico (inaugurações, 
fóruns, protesto, 
parada, lançamento de 
livro etc.)

A homofobia dentro da escola (o 
que). Esse foi um dos temas dos 
fóruns temáticos que precederam 
e pautaram o 4º Congresso 
Mundial da Internacional da 
Educação (IE, a maior 
organização sindical de 
educadores do mundo), que 
começou ontem (quando) em 
Porto Alegre (RS) (onde) com a 
presença de delegações de mais de
150 países e cujos debates e 
palestras ocorrem até a próxima 
segunda-feira (quando).

TRAGÉDIA/
DRAMA

- Rebecca Sevilla (coordenadora do programa de 
igualdade de oportunidades da Internacional da 
Educação) autorizada;
- Estudo “juventude e Sexualidade”, da Unesco 
qualificada;
- Wayne Clements (vice-presidente da Federação 
Canadense de Professores) autorizada;
- Programa “Brasil sem Homofobia” qualificada;

A matéria conta com a presença de duas fontes 
oficiais que representam instituições e duas fontes 
documentais, as quais são recorridas como provas 
auxiliares, trazendo, às vezes, informações 
estatísticas. Apesar de não haver vozes dissonantes, 
há exposição, através do discurso jornalístico, de 
possibilidades conflituais, nas opiniões estatísticas 
reveladas pelas pesquisas e a opinião das fontes 
oficiais.

(24) Folha de S. 
Paulo/ 03 de 
dezembro de 
2004/ Cotidiano/ 
c7

Moradores do 
Butantã 
pretendem 
expulsar travestis 
de ruas do bairro

Pé-de-guerra. 
Ong diz que só 
diálogo encerra 
conflito

Relato de experiências 
de pessoas da 
sociedade civil

Ruas do Butantã, zona sul de São 
Paulo, foram transformadas em 
palco de uma briga ferrenha. De 
um lado estão moradores e 
comerciantes. O outro lado 
começa a chegar no fim da tarde: 
são mulheres e travestis que, há 
alguns meses, começaram a se 
prostituir no entorno da av. Vital 
Brasil.
Na última quinta-feira, mais de 
cem pessoas se reuniram (o que) 
com representantes da prefeitura e

CONFLITO *o nome dos comerciantes, conforme ressalta a 
reportagem, são fictícios a pedido dos organizadores
da reunião
- Joana (comerciante)
- João (comerciante)
- Marcos gomes de Moura (delegado do 51º DP, no 
Butantã)
- Alcione Carvalho (presidente da ONG Associação 
dos Profissionais do Sexo de São Paulo).

A matéria apresenta fontes envolvidas e autorizadas.
É pertinente notar a ausência das prostitutas na 
matéria, para além da presidente da ONG.
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das polícias Civil e Militar, entre 
outros órgãos (quem), para 
encontrar uma forma de expulsar 
o novo público da região (por 
que). Entre as propostas, surgiu 
até mesmo a idéia de fotografar os
carros dos clientes de travestis 
para enviar as fotos de maridos 
infiéis a suas famílias.

(25) Folha de S. 
Paulo/ 06 de 
dezembro de 
2004/ Cotidiano/ 
c6

Ex-preso luta por 
visita íntima a 
travesti

Cidadania. Ex-
detento de 
Sergipe 
reivindica direito 
a relações sexuais
com parceiro 
preso; demanda 
inédita coloca 
sistema em xeque

Decisão jurídica ou 
legislativa

O 'lead' da reportagem só aparece 
no quarto parágrafo:

Jeferson (quem), com a ajuda da 
defensora pública do Estado 
Márcia Cavalcanti (como), deu 
entrada há duas semanas em um 
pedido de visita comum e íntima a
Shirley (o que). “Como a gente é 
pequeno no meio desses homens 
grandes, é sempre esquecido. Se 
não fosse a doutora Márcia para 
me ajudar...”, diz ele. 

JUSTIÇA - Jeferson Vieira dos Santos (ex-detento)
- Roberta Shirley Chayenne/ Roberto Silva dos 
Santos (detenta)
- Especialistas
- Secretaria da Administração Penitenciária de São 
Paulo

Há presença de fontes envolvidas (Jeferson e 
Shirley) e autorizada (Secretaria da Administração 
Penitenciária de São Paulo) e qualificada 
(especialistas), apesar de apenas os enunciados das 
fontes envolvidas aparecerem no texto jornalístico 
de maneira direta.

(26) Folha de S. 
Paulo/ 06 de 
dezembro de 
2004/ Cotidiano/ 
c6 

Se aprovada, 
decisão será 
inédita

Decisão jurídica ou 
legislativa

Se o Estado de Sergipe (quem) 
deferir o pedido de Jeferson  
Vieira dos Santos (quem) sobre o 
direito a visitação íntima a seu 
companheiro, o travesti Shirley, a 
decisão será vanguarda no país (o 
que). Ontem, o secretário de 
Justiça de Sergipe, Emanuel 
Cacho (quem), informou que já 

RARIDADE - Emanuel Cacho (secretário de Justiça de Sergipe) 
autorizada;
- Lei de Execuções Penais (LEP) (documental) 
qualificada;
- Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária autorizada;
- Constituição (documental) autorizada;
- Márcia Cavalcanti (defensora pública do Estado de
Sergipe e advogada de Jeferson) qualificada;
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tem em mãos um parecer 
favorável e que a decisão deve 
sair nesta semana (o que).

- Desipe (Departamento do Sistema Penitenciário) 
autorizada;
- Evânio José de Moura dos Santos (coordenador de 
políticas penitenciárias da OAB) autorizada;
- Abelardo Inácio (diretor do sistema penitenciário 
de Sergipe) autorizada;
- Givaldo Silveira de Jesus (diretor da penitenciária 
onde Shirley está) autorizada.

São sete fontes autorizadas e duas qualificadas 
registradas.

(27) Folha de S. 
Paulo/ 08 de 
dezembro de 
2004/ Cotidiano/ 
c9

Gays fazem 
protesto contra 
projeto de lei

Discriminação. 
Criação de 
programa de 
auxílio para “cura
de 
homossexuais” 
será votado hoje 
na Assembléia do
Rio

Realização de evento 
cultural/político/acadê
mico (inaugurações, 
fóruns, protesto, 
parada, lançamento de 
livro etc.)

Mais de 40 entidades ligadas ao 
movimento gay, deputados e 
personalidades (quem) 
participaram ontem de 
manifestação (o que) em frente à 
Assembléia Legislativa do Rio, no
centro (onde), contra a votação 
hoje de projeto de lei que prevê a 
criação de programa de auxílio às 
pessoas que optarem pela 
mudança voluntária da 
homossexualidade para a 
heterossexualidade (por que).

CONFLITO -Édino Fonseca (deputado estadual, PSC, autor do 
projeto);
-Lucinha Araújo (mãe do cantor Cazuza);
-Cláudio Nascimento (presidente do Grupo Arco-
Íris).

A matéria traz fontes com vozes discursivas que 
expressam possibilidades conflituais. O texto 
jornalístico apresenta duas fontes autorizadas (o 
deputado e o presidente do Grupo Arco-Íris) e uma 
fonte envolvida (a mãe de Cazuza, que participou da
manifestação).

(28) Folha de S. 
Paulo/ 09 de 
dezembro de 
2004/ mundo/ 
a17

Israel reconhece 
direitos de casais 
gays

Oriente Médio. 
Decisão do 
governo, que vale

Decisão jurídica ou 
legislativa

O ministro da Justiça de Israel, 
Meni Mazuz (quem), assegurou 
aos casais homossexuais certos 
direitos em questões financeiras e 
comerciais (o que), anunciou 
ontem seu gabinete. A decisão 
provocou imediata reação de 

JUSTIÇA - Meni Mazuz (ministro da Justiça de Israel, através 
de anúncio de seu gabinete);
- Jornal Haaretz (fonte documental);
- Irit Rosenblum (dirigente da Organização Nova 
Família);
- David Batzri (rabino);
- Yitzhak Batzri (filho de David, também rabino).
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para algumas 
questões 
financeiras, gera 
reações 
enfurecidas de 
judeus ortodoxos

judeus ortodoxos, que a 
consideraram um sacrilégio. A matéria traz fontes com lugares de fala que 

permitem possibilidades conflituais. Todas as fontes
são tomadas como autorizadas.

(29) Folha de S. 
Paulo/ 10 de 
dezembro de 
2004/ mundo/ 
a12

Supremo do 
Canadá libera 
casamento gay

Direitos Civis. 
Premiê diz que 
levará o projeto 
ao Parlamento no
início de 2005; 
para a oposição, a
votação será 
apertada

Decisão jurídica ou 
legislativa

A Suprema Corte do Canadá 
(quem) resolveu ontem que o 
casamento entre homossexuais é 
constitucional e pode ser 
permitido em todo o país, abrindo 
caminho para que o Parlamento 
vote projeto de lei do governo 
sobre o tema (o que).

JUSTIÇA - Suprema Corte do Canadá;
- Paul Martin (premiê);
- Stephen Harper (líder conservador);
- Alexander Munster (integrante da ONG 
Canadenses por um Casamento Igualitário);
- Gordon Young (pastor da Igreja Primeira 
Assembléia de Deus, em declaração ao canal de TV 
CBC).

A matéria possui apenas fontes autorizadas, com 
diversidade de discursos.

(30) Folha de S. 
Paulo/ 10 de 
dezembro de 
2004/ mundo/ 
a12

Nos EUA, 
movimento 
reavalia tática

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

A discussão sobre os rumos do 
movimento gay americano está 
amarga e cada vez mais pública. 
Após duras derrotas sofridas em 
novembro, quando 11 Estados 
aprovaram reformas 
constitucionais proibindo o 
casamento entre pessoas do 
mesmo sexo, os líderes do 
movimento estão considerando 
agora a necessidade de adotar 
objetivos mais modestos (por 
que).

CONFLITO - liderança da Campanha por Direitos Humanos (de 
forma indireta, como coletivo abstrato);
- Matt Foreman (diretor executivo do grupo Força-
Tarefa Gay e Lésbica Nacional);
- Pragmáticos e políticos (de forma indireta, como 
coletivo abstrato);
- Tammy Baldwin (deputada democrata);
- Trevor Potter (advogado republicano e membro da 
direção da HRC);
- Geral Allen (deputado republicano).

A matéria possui apenas fontes autorizadas. O texto 
jornalístico é polifônico pois apresenta discursos 
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Em um encontro (como) em Las 
Vegas, na semana passada, a 
Campanha por Direitos Humanos 
(HRC, na sigla em inglês) 
(quem), o maior grupo de defesa 
de direitos de gays e lésbicas dos 
EUA, concluiu que o movimento 
precisa se curvar diante da 
realidade política e abrandar 
sua mensagem e seus objetivos 
concretos (o que).

conflituais.

(31) Folha de S. 
Paulo/ 10 de 
dezembro de 
2004/ mundo/ 
a12

França deve vetar
discurso 
homofóbico

Decisão jurídica ou 
legislativa

Um projeto de lei que proíbe 
discursos homofóbicos ou 
discriminatórios contra 
homossexuais foi aprovado (o 
que) pela Assembléia Nacional 
francesa (quem) anteontem. Pelo 
projeto, quem fizer observações 
preconceituosas ou difamatórias 
contra alguém com base em 
orientação sexual ou gênero 
poderá pegar até um ano de prisão
e pagar multa de € 45 mil.

JUSTIÇA -Dominique Perben (ministro da Justiça);
-Jacques Chirac (presidente da França);
-Associações de jornalistas;
-Igreja Católica.

A matéria possui fontes autorizadas e apresenta 
vozes com discursos conflitantes.

(32) Folha de S. 
Paulo/ 11 de 
dezembro de 
2004/ cotidiano/ 
c6

Lei 
antidiscriminação
sexual corre risco

Pluralidade 
sexual. Projeto 
que revoga pena 
a infratores já foi 

Decisão jurídica ou 
legislativa

Deputados paulistas (quem) 
aprovaram em comissão da 
Assembléia projeto que revoga 
uma lei estadual que pune autores 
ou promotores de discriminação 
sexual (o que).

JUSTIÇA -Afanasio Jazadji (deputado estadual, PFL, 
proponente do projeto);
-Alexandre Moraes (secretário da Justiça);
- Reinaldo Pereira Damião (organizador da Parada 
Gay de São Paulo);
-Renato Simões (deputado estadual, PT).

Todas as fontes são autorizadas. A matéria possui 
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aprovada em 
comissão na 
Assembléia 
Legislativa de SP

fontes com vozes conflitantes.

(33) Folha de S. 
Paulo/ 13 de 
dezembro de 
2004/ cotidiano/ 
c6

Travesti ganha 
visita íntima de 
parceiro em 
prisão no SE

Cidadania. 
Encontro ocorreu 
no último sábado 
em sala reservada
na enfermaria do 
Complexo 
Penitenciário 
Carvalho Neto 

Decisão jurídica ou 
legislativa

A Justiça de Sergipe (quem) é 
vanguarda no país desde sexta-
feira, quando autorizou a visita 
íntima do ex-detento Jeferson 
Vieira dos Santos, 23, ao 
presidiário Roberto Silva Santos, 
28, conhecido por Roberta Shirley
Chayenne – um travesti (o que). O
casal viveu junto um ano e meio 
atrás das grades e se separou 
quando Jeferson ganhou sua 
liberdade, há cerca de dois meses.

JUSTIÇA - Emanuel Cacho (Secretário da Justiça de Sergipe);
- Jeferson Vieira dos Santos (ex-detento);

A matéria possui uma fonte envolvida (Jeferson) e 
uma autorizada (Emanuel, o secretário da Justiça de 
Sergipe). A matéria ressalta o contexto controverso 
da reivindicação de Jeferson, trazendo assim o 
conflito existente com relação ao acontecimento.
É interessante notar a ausência de Shirley Chayenne,
já que ela, junto com Jeferson, é um elemento 
essencial no acontecimento.

(34) Folha de S. 
Paulo/ 14 de 
dezembro de 
2004/ cotidiano/ 
c4

Assessor de 
comunicação de 
tucano já foi 
acusado de 
censurar jornal

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

Escolhido para chefiar a 
Comunicação da gestão José Serra
(PSDB), o jornalista Sérgio 
Kobayashi (quem) foi acusado, há
dois anos, de barrar a impressão 
de um jornal dos alunos da 
Faculdade Cásper Líbero (o que). 
Segundo os estudantes, a medida 
equivaleu a censura.

PROEMINÊNCIA - Estudantes (coletivo abstrato);
- Sérgio Kobayashi (assessor de comunicação da 
gestão José Serra, PSDB, na Prefeitura de SP);
- Tereza Vitali (vice-diretora da Cásper Líbero);
- Brígida Rodrigues (editora de fotografia do 
“Esquinas de SP”);
- Marco Antonio Araujo (colunista da Folha, que na 
época coordenava o curso de jornalismo da 
faculdade);

A matéria possui duas fontes envolvidas (o coletivo 
abstrato estudantes e a editora de fotografia do 
jornal, Brígida Rodrigues). As outras três fontes (o 
assessor, a vice-diretora da faculdade e o jornalista 
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ex-coordenador do curso de jornalismo) são 
autorizadas. A matéria aborda o conflito entre 
vozes.

QUADRO 7 – Unidades de análise detalhadas em 2004 (análise de discurso e padrões de enquadramento)

Jornal/ Data/ 
Editoria/ Página

Título/ Subtítulo
Análise da superfície linguística para o objeto discursivo 
(Relações de força e sentido)

Catalogação dos processos 
discursivos (famílias parafrásticas e 
deslocamentos polissêmicos)

Padrões de 
enquadramento

(1) O Globo/ 16 
de janeiro 2004/ 
Rio/ 14

Cardeal critica festa 
gay com nome de 
santo

Arquidiocese 
condena uso de 
imagem parecida 
com a de São 
Sebastião, padroeiro 
do Rio, em filipetas 
de boate

Enquanto representante de uma instituição social e histórica 
de alta influência social, cultural e política, o cardeal-
arcebispo Eusébio Scheid ocupa o lugar de fala mais 
privilegiado da matéria. 
Ao mesmo tempo, o discurso jornalístico pareia o discurso 
dos representantes dos movimentos gays ao de Eusébio. O 
texto demonstra discordância, também do movimento, em 
relação ao tema da festa realizada pelo empresário Gilles. Isso
se torna expresso na seguinte sequência: “O uso da imagem e 
do nome do santo não ganhou a antipatia só da igreja, mas 
também de movimentos gays, que consideraram a polêmica 
gratuita”. 
Assim, conclui-se que Gilles ocupa o lugar de fala de menor 
peso no texto.
O uso de verbos como “critica” e “condena”, no título, e 
“recriminou”, no lead, indicam o posicionamento de 
oposição, discordância e insatisfação da instituição religiosa 

Predomina neste texto a presença das 
famílias parafrásticas que ecoam os 
seguintes interdiscursos:

- O contato com o universo LGBT é 
estigmatizante:“É uma 
irresponsabilidade aliar a veneranda 
imagem de São Sebastião a um gay. É 
um tratamento ofensivo, despeitoso e 
totalmente recriminável”, Eusébio 
Scheid.

- Polêmica dá dinheiro: 
“Ele alega que não quis polemizar, mas 
admite que a notoriedade que a festa 
ganhou com a controvérsia vai atrair 
ainda mais público”

Há uma instituição/ ator 
social religioso 
incomodado ou se sentindo
provocado por um 
comportamento ou ação de 
instituições/ atores sociais 
LGBT. Ao decorrer do 
trabalhos será verificado se
outros trabalhos seguirão 
esse padrão. Por enquanto 
iremos chamar esse 
enquadramento provisório 
de Religião.
É perceptível no texto um 
tipo de discurso defensivo 
por parte dos LGBT e 
estigmatizante por parte da 
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com o uso da imagem realizada pelo produtor do evento.
O discurso de Eusébio ecoa o interdiscurso cristalizado da 
estigmatização do contato – a mínima relação ou contato com 
o universo gay implica numa forma de contaminação (neste 
caso específico, dessacralização) do objeto, e portanto uma 
ofensa à religião que não reconhece dissidências sexuais e de 
gênero como existências legítimas. Por isso, ele usa o 
substantivo “irresponsabilidade” para nomear a ação realizada
pelo empresário, assim como adjetivos desqualificadores para
a ação (“tratamento ofensivo, despeitoso e totalmente 
recriminável”).
O texto jornalístico retrata o empresário apenas como 
interessado em obter mais lucro com o seu negócio e descarta 
qualquer forma de motivação de ofender ou provocar a 
instituição religiosa. 
Isso se expressa no seguinte enunciado: “Ele alega que não 
quis polemizar, mas admite que a notoriedade que a festa 
ganhou com a controvérsia vai atrair ainda mais público”. 
Segundo a matéria, ele decidiu o tema da festa pela 
proximidade com o feriado referente ao santo, e nem mesmo 
sabia que este era considerado patrono dos homossexuais.
O uso do termo “polêmica gratuita”, na matéria, remete ao 
interdiscurso polemizar visando a visibilidade e, 
consequentemente, o lucro possível de ser gerado a partir da 
polêmica. 
Tal interdiscurso ecoa nos enunciados do texto jornalístico, de
Gilles Lascar e indiretamente na dos ativistas.
O discurso desses é notável pelo posicionamento defensivo, 
de distanciamento com a polêmica gerada por Gilles, e de 
integração e concordância, por um deles, com o discurso 
enunciado pelo cardeal-arcebispo. No entanto, a partir de um 
interdiscurso diferente da autoridade religiosa. Enquanto 

“Promovemos vários eventos na boate, 
muitos são polêmicos, sim. Algumas 
polêmicas são propositais, outra, não. 
Com essa, nossa expectativa é de casa 
cheia”, Gilles Lascar.

- LGBT e religiosos devem se 
respeitar mutuamente:“Eu não usaria 
uma imagem dessas por respeito aos 
católicos, o mesmo respeito que quero 
que a Igreja tenha conosco”, Paulo 
Cezar Fernandes.

- Não tome a parte pelo todo: 
“Não se pode confundir a iniciativa da 
boate com atitudes do movimento gay. 
Nós preferimos lutar por cidadania e 
nos manter longe de brigas religiosas”, 
Claudio Nascimento.

autoridade religiosa. 
Porém, nem mesmo o 
discurso dos LGBT 
presentes no texto 
apresentam um 
posicionamento político de 
rompimento com padrões 
heteronormativos. As 
fontes adotam uma postura 
defensiva e descartam o 
potencial de provocação 
política que a ação 
realizada por Gilles reserva
sobre a tensa relação entre 
religião e comunidade 
LGBT e nem mesmo 
questionam por que foi 
considerada tão ofensiva a 
referência ao santo na festa.
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Scheid enuncia um discurso desqualificador e estigmatizante, 
um dos ativistas, Paulo Cezar Fernandes, evoca o 
interdiscurso da tolerância e respeito mútuo entre religiosos e 
pessoas LGBT. Já o outro, Cláudio Nascimento, enuncia um 
discurso ainda mais defensivo (“Não se pode confundira 
iniciativa da boate com atitudes do movimento gay”). O 
discurso de Cláudio evoca o interdiscurso de não tomar a 
parte como o todo, ou a ação de um indivíduo como 
representativa do grupo. Ele reforça tal posicionamento 
através da sequência seguinte, caracterizando o que pensa a 
comunidade através do pronome “Nós”: “Nós preferimos 
lutar por cidadania e nos manter longe de brigas religiosas”.

(2) O Globo/ 18 
de janeiro de 
2004/ O Mundo/ 
53

Imagens delicadas 
dos sanguinários 
talibãs

Fotógrafo alemão 
descobre que 
milicianos, que 
proibiam fotografias, 
posavam maquiados 
e cercados de flores

O fotógrafo entrevistado ocupa lugar de fala privilegiado por 
seu capital simbólico referente à profissão (é um fotógrafo 
que já cobriu a guerra no Afeganistão) e também por ser a 
única fonte consultada pela reportagem. No entanto, deve se 
salientar aspectos da produção da matéria, como o fato de ela 
ser realizada por uma correspondente e possivelmente ter 
poucos recursos que a permitisse obter mais fontes.
O discurso jornalístico e da fonte reforçam em várias 
sequências os enquadramentos sugeridos a partir de 
interdiscursos de policiamento de gênero: Primeiro, há uma 
construção discursiva da quebra de expectativa, revelando 
uma oposição entre o comportamento esperado pelos 
milicianos e o que mostram as fotografias encontradas (“O 
mal tinha uma face oculta, que se opunha à brutalidade 
demonstrada no dia-a-dia”; “As fotos mostram a 
complexidade dos guerreiros talibãs, que eram brutais e 
capazes de matar, mas gostavam de ser fotografados com 
flores nas mãos”). Em seguida, há um enunciado em torno da 
tese de que tal comportamento seja indicativo da 

Delicadeza inesperada:
“O mal tinha uma face oculta, que se 
opunha à brutalidade demonstrada no 
dia-a-dia.”;
“As fotos mostram a complexidade dos 
guerreiros talibãs, que eram brutais e 
capazes de matar, mas gostavam de ser 
fotografados com flores nas mãos”;

Homens com comportamento 
femininos são homossexuais:
“O fotógrafo sustenta que as fotos 
sugerem um comportamento 
homossexual.”

Mas eles são homossexuais por causa 
da ausência de mulheres:
“Embora oficialmente proibido, o 
homossexualismo, diz ele, seria na 

O valor-notícia da surpresa 
está relacionado aos 
envolvidos no 
acontecimento (quem) e os 
motivos pelos quais este é 
considerado imprevisível 
(como e por que).
Tal imprevisibilidade 
resulta da ocorrência do 
comportamento 
considerado feminino onde 
menos se espera que ele 
possa se manifestar, assim 
como a ligação entre tal 
comportamento e a 
possível homossexualidade
daqueles que se comportam
de tal modo. Chamaremos 
tal enquadramento de 
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homossexualidade dos talibãs: “Embora oficialmente 
proibido, o homossexualismo, diz ele, seria na verdade a 
única manifestação de sexualidade conhecida por jovens cuja 
única visão de mulheres na vida havia sido a de suas mães e 
irmãs. Mas admite que esse comportamento não é 
necessariamente homossexualismo no ‘sentido ocidental’, e 
sim uma ‘normalidade num mundo sem mulheres’”. Primeiro,
ressalta-se o uso do termo homossexualismo - atualmente é 
utilizado o termo homossexualidade, já que o sufixo “ismo” 
reservava sentido de doença à orientação sexual fora da 
norma. Além disso, é estabelecida uma relação de causalidade
entre a ausência de mulheres e o comportamento 
homossexual. Tal enunciado integra o enquadramento Relato 
histórico-etnológico que segue até o final da matéria. Com 
este enquadramento, há um enunciado que propõe que a 
discriminação sofrida pelos homossexuais atualmente por lá 
(referida como “excesso de dureza”) seja reação ao 
comportamento homossexual e misógino de uma antiga tribo 
que habitava a região: “De acordo com o fotógrafo, o excesso 
de dureza com que homossexuais são tratados por talibãs 
decorre provavelmente da tentativa de combater uma 
tradição homossexual que existia pelo menos na região de 
Kandahar, habitada pela tribo pushtu, amantes de ambientes 
e arquiteturas requintadas. A discriminação da mulher, 
afirma ele, chegou a um ponto em que o sexo feminino foi 
relegado à função de procriação. Os guerreiros não veriam 
mais as mulheres como parceiras sexuais, mas apenas como 
uma garantia da sobrevivência numérica dos talibãs”.

verdade a única manifestação de 
sexualidade conhecida por jovens cuja 
única visão de mulheres na vida havia
sido a de suas mães e irmãs. Mas 
admite que esse comportamento não é
necessariamente homossexualismo no
‘sentido ocidental’, e sim uma 
‘normalidade num mundo sem 
mulheres’”

“Órfãos treinados em campos 
paramilitares no Paquistão nunca na 
vida teriam visto o rosto de uma 
mulher – Quando eles voltavam dos 
campos de treinamento para o 
Afeganistão, todas as mulheres 
estavam escondidas por burcas, o traje 
típico que se tornou obrigatório – 
afirma Dworzak”

Homossexualidade e misoginia:
“A discriminação da mulher, afirma 
ele, chegou a um ponto em que o sexo 
feminino foi relegado à função de 
procriação. Os guerreiros não veriam 
mais as mulheres como parceiras 
sexuais, mas apenas como uma garantia 
da sobrevivência numérica dos talibãs”.

Polícia de gênero. Além 
disso, ao longo da matéria, 
a fonte descreve outros 
indícios pelos quais 
sustenta sua tese de 
comportamento 
homossexual por parte dos 
talibãs – em geral, 
baseados em relatos 
históricos sobre 
comportamentos e 
costumes relacionados à 
sexualidade daquele grupo 
social.  
Tal enquadramento será 
nomeado como Relato 
histórico-etnológico.
Embora a matéria se refira 
a um acontecimento 
subversivo às normas 
sexuais e de gênero, ela o 
enquadra de maneira 
heteronormativa através da 
polícia de gênero. E 
mesmo quando utiliza um 
enquadramento de relato 
histórico-etnológico na 
segunda metade da matéria,
este sustenta preconceitos a
partir de interdiscursos 
como “a causa da 
homossexualidade é a 



197

ausência de mulheres” ou  
misoginia porque “o sexo 
feminino foi relegado à 
função de procriação”.

(4) O Globo/ 22 
de janeiro de 
2004/ O Mundo/ 
33

Observação: Na 
verdade, essa 
matéria é uma 
partícula de um 
contexto maior – 
uma reportagem 
sobre como o 
discurso de Bush 
em campanha 
eleitoral havia 
sido criticado 
tanto por 
democratas 
quanto por 
republicanos. Até
mesmo nesta 
partícula, a 
temática do 
“casamento gay” 
só é abordada no 
primeiro 
parágrafo.

Casamento gay causa
polêmica

No contexto da matéria, entre as muitas críticas recebidas por 
Bush, Perkins é apenas mais um, porém ligado ao tema de seu
interesse, a saber a discussão em torno do casamento gay e da 
ideia de família.
Assim, seu lugar de fala adquire capital simbólico e social por
alguns motivos: trata-se do presidente de uma entidade 
tomada como especialista no assunto (Conselho e Pesquisa da
Família); a entidade é ligada ao partido; é a única voz sobre o 
assunto na matéria – não está presente no texto a opinião de 
um democrata sobre o assunto.
O interdiscurso evocado pelo enunciado da fonte citada na 
matéria se refere ao casamento gay como ameaça à família ao 
utilizar termos como “desapontados”, e sentenças como “após
a bomba ter explodido” e “deveria ter endossado 
explicitamente uma proibição ao casamento de gays”. A fala 
da fonte na verdade ilustra o relato do acontecimento: “Por 
sua vez, os conservadores republicanos acharam que a defesa 
de Bush da “santidade do casamento”, condenando os 
juízes que têm aprovado a união de gays, foi frouxa”. O 
destaque “santidade do casamento” novamente vincula a 
família ao sentido religioso. 

O significado de família é aquele 
reservado pela religião:
“Por sua vez, os conservadores 
republicanos (quem) acharam que a 
defesa de Bush da “santidade do 
casamento”, condenando os juízes que 
têm aprovado a união de gays, foi 
frouxa”;

O casamento gay é uma ameaça à 
família:
“Estamos desapontados. Ele prometeu 
ajudar as famílias dos EUA só após a 
bomba ter explodido e causado 
danos.”

Enquanto ameaça, o casamento gay 
deve ser impedido:
“Agora tinha de ir adiante: deveria ter 
endossado explicitamente uma 
proibição ao casamento de gays”

A matéria apresenta o 
enquadramento de Família 
e controvérsia porque o 
texto gira em torno da 
polêmica do conceito de 
família e dos 
tensionamentos provocados
pelo casamento gay. O 
interdiscurso apresentado 
pelos enunciados é o de 
que o casamento gay 
ameaça a família para uma 
parcela conservadora da 
sociedade. Para ela, a ideia 
de família é aquela 
originada pela religião que 
implica no reconhecimento 
apenas de casais 
heterossexuais enquanto 
famílias legítimas.
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(5) O Globo/ 23 
de janeiro de 
2004/ O Mundo/ 
35

Buenos Aires ganha 
‘tangueira’ gay

Casa também é 
freqüentada por 
heterossexuais, que 
pode escolher seus 
parceiros

Como Roxana é a única fonte da matéria, ela ocupa um lugar 
de fala privilegiado – principalmente por sua função enquanto
proprietária da casa referida pela matéria. 
Um dos interdiscursos presente no enunciado do texto 
jornalístico e da fonte é o de rompimento com preconceitos. 
Por exemplo, já na abertura da matéria, realiza-se uma citação
popular que é encadeada com a opinião da proprietária 
defendendo a liberdade de seus clientes se relacionarem com 
quem quiser, independente do sexo: “Para dançar um tango 
se necesitan dos, diz um velho refrão. Na opinião da 
argentina Roxana Gargano, uma das proprietárias da primeira 
tangueria (gafieira do tango) gay da Argentina, cada pessoa 
deve decidir com quem quer dançar um tango num 
ambiente cordial, onde os desejos alheios são plenamente 
respeitados”. Porém, logo em seguida, o enunciado 
jornalístico atenta para o interesse comercial da fonte 
(“Pensando na cada vez mais numerosa comunidade gay 
agentina [...]”). Nas sequências seguintes também está 
presente o enquadramento de Abertura cultural  através do 
interdiscurso de rompimento com preconceitos (“Decidimos 
romper com a tradição de que o tango só pode ser dançado 
por casais heterossexuais”). Além disso, há presença de um 
discurso voltado para a diversidade, e não apenas para o 
rompimento com preconceitos a homossexuais (“Segunda ela,
o lugar é freqüentado por gays e lésbicas, mas também por 
heterossexuais que aderiram à proposta da casa, na qual a
escolha do parceiro atende sem problemas à vontade cada 
um.
-Não é uma tangueria exclusiva para gays, mas deixamos 
bem claro que aqui homossexuais podem se sentir 
plenamente à vontade”).

Famílias parafrásticas:

É preciso romper com preconceitos:
“Para dançar um tango se necesitan dos,
diz um velho refrão. Na opinião da 
argentina Roxana Gargano, uma das 
proprietárias da primeira tangueria 
(gafieira do tango) gay da Argentina, 
cada pessoa deve decidir com quem 
quer dançar um tango num ambiente 
cordial, onde os desejos alheios são 
plenamente respeitados”;

“Decidimos romper com a tradição de 
que o tango só pode ser dançado por 
casais heterossexuais”;

A comunidade gay está crescendo e 
também é público consumidor:
“Pensando na cada vez mais numerosa 
comunidade gay argentina, Roxana 
inaugurou recentemente a casa La 
Marshall, que todas as quartas-feiras 
abre suas portas para homossexuais 
dançarinos e amantes do tango”.

Aceitamos a diversidade, não 
atendemos exclusivamente nem a 
heterossexuais nem a gays e lésbicas, 
mas a todos:
“Segunda ela, o lugar é freqüentado por 
gays e lésbicas, mas também por 

A matéria apresenta um 
enquadramento de 
Abertura Cultural porque
mostra um acontecimento 
(a abertura de uma 
tangueria gay) que indica 
uma mudança cultural no 
sentido de algo (o tango) 
que era restringido somente
ao público heterossexual ou
que não aceitava pessoas 
de sexualidades 
dissidentes, passar por um 
processo de abertura e 
receber estas pessoas sem 
discriminá-las. Tal 
enquadramento é 
sustentado pelos 
interdiscursos de 
rompimento com 
preconceitos e aceitação da
diversidade, porém também
traz o interesse comercial 
da empresária pelo 
crescente público gay como
consumidor.
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heterossexuais que aderiram à proposta 
da casa, na qual a escolha do parceiro 
atende sem problemas à vontade cada 
um.
-Não é uma tangueria exclusiva para 
gays, mas deixamos bem claro que aqui 
homossexuais podem se sentir 
plenamente à vontade”.

Efeitos metafóricos:
 O enunciado de Roxana sobre a história
do tango e suas intenções de 
rompimento com a tradição apresentam 
um potencial de deslocamento de 
sentido acerca do discurso sobre o 
tango: antes reconhecido como uma 
dança tradicionalmente 
heterossexual, já foi dançada por 
pares masculinos com finalidades de 
seduzir mulheres e, agora com a 
abertura da casa, também pode ser 
dançada por casais gays e lésbicos:
“No começo do século passado, o tango
era dançado entre homens. Em bairros 
como Palermo, casais masculinos 
dançavam nas ruas tentando atrair o 
olhar das mulheres.
- Hoje o ambiente do tango é 
extremamente conservador. Nós 
decidimos mudar isso e dar liberdade às
pessoas – enfatizou Roxana. – Já 
recebemos turistas de vários países, até 
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mesmo do Brasil”.

(6) O Globo/ 26 
de janeiro de 
2004/ O Mundo/ 
22

Papa pede união de 
cristãos e critica 
televisão

Pontífice diz que TV 
exibe infidelidade e 
homossexualismo

Como alta autoridade política e religiosa, o Papa guarda um 
lugar de fala bastante privilegiado, dado que a ordem do 
discurso o permite não só emitir opinião sobre os mais 
variados assuntos que concernem o mundo e as pessoas, mas 
também prescrever e julgar comportamentos, principalmente 
dos fieis à religião católica.
O interdiscurso evocado pelo enunciado do Pontífice é aquele 
que relaciona sexualidade a alguma forma de prejuízo, 
dificuldade ou perigo para a sociedade. Quaisquer assuntos 
relacionados a sexualidades abordados pela TV são tratados 
como prejudiciais à sociedade – e tal interdiscurso está 
presente tanto na voz do Papa nas citações quanto no próprio 
texto jornalístico.
O próprio lead relaciona “as grandes dificuldades do mundo” 
à televisão “exibir cenas demais de sexo” e “imagens 
positivas sobre homossexualidade e contracepção”.
Surge também no discurso indireto do Papa a referência à 
necessidade de controle e proteção às crianças (“João Paulo II
recomendou às famílias católicas que imponham limites e 
controlem o conteúdo dos programas que seus filhos 
assistem”) e também a ameaça da mídia sobre os valores 
morais, sendo este último interdiscurso evocado no enunciado
em discurso direto pela matéria: “A infidelidade e a atividade 
sexual fora do casamento são mostradas de forma acrítica. 
Muitas vezes, o divórcio, a contracepção, o aborto e a 
homossexualidade são abordados de maneira positiva. Esses 
retratos são prejudiciais ao bem comum da sociedade”.

Famílias parafrásticas:

A mídia pode prejudicar valores 
morais:

“O Papa João Paulo II voltou a pedir 
ontem aos cristãos unidade para 
enfrentar ‘as grandes dificuldades do 
mundo’. O Papa repetiu as críticas que 
fizera na véspera À televisão por exibir 
cenas demais de sexo”;

“João Paulo II recomendou às famílias 
católicas que imponham limites e 
controlem o conteúdo dos programas 
que seus filhos assistem. Ele alertou 
ainda para o possível impacto destrutivo
da mídia moderna sobre os valores 
morais”. 

Sexualidade está ligada a perigos e é 
prejudicial à sociedade:

“O Pontífice disse que as imagens 
positivas sobre homossexualidade e 
contracepção mostradas pela TV 
mundial são prejudiciais à sociedade”;

“A infidelidade e a atividade sexual fora
do casamento são mostradas de forma 

A matéria possui o 
enquadramento Religião 
porque se trata de uma 
entidade religiosa (o Papa) 
emitindo sua opinião 
prescritiva acerca do tema 
da sexualidade e dos 
relacionamentos afetivos. 
Além disso, ele também 
critica os meios de 
comunicação por exibirem 
“de forma acrítica” esses 
temas e por isso ter 
“possível impacto 
destrutivo” sobre os valores
morais.
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acrítica. Muitas vezes, o divórcio, a 
contracepção, o aborto e a 
homossexualidade são abordados de 
maneira positiva. Esses retratos são 
prejudiciais ao bem comum da 
sociedade”.

(7) O Globo/ 01 
de junho de 2004/
Mundo/ 31

Gays são impedidos 
de comungar em 
Chicago

Padres negam 
sacramento a 
manifestantes que 
usavam símbolo de 
grupo homossexual

Socialmente, o cardeal de Chicago, Francis George possui um
lugar de fala que possui legitimidade social – é um 
representante autorizado da religião católica. 
James Luxton, na matéria, possui um lugar de fala reservado a
membro de um grupo de militância pelos direitos dos 
homossexuais, não possuindo numa sociedade 
heteronormativa reconhecimento social, mas tornando seu 
posicionamento político e simbólico – principalmente dado ao
contexto situacional em que se deu o acontecimento (o uso de 
uma faixa que simboliza a luta pelos direitos LGBT durante 
um ritual católico).

Apesar de reconhecer como uma manifestação política a 
participação dos gays no ritual católico (reconhecimento 
evidenciado através das nomeações “manifestantes” e 
“militantes homossexuais”), o discurso jornalístico gera uma 
oposição entre padres e manifestantes, qualificando 
discursivamente a ação dos padres de maneira negativa e 
alocando os militantes numa posição de prejudicados. 
Tal inferência se sustenta na construção dos enunciados do 
discurso jornalístico, como nas sequências: “Gays são 
impedidos de comungar em Chicago”; “Padres negam 
sacramento a manifestantes que usavam símbolo de grupo 
homossexual”; “Cerca de dez pessoas que tentaram receber 
a hóstia não conseguiram devido à negativa dos sacerdotes”. 

Interdiscurso de que a Igreja rejeita 
homossexuais é evidenciado em 
sequências como:
“Gays são impedidos de comungar em 
Chicago”; 
“Padres negam sacramento a 
manifestantes que usavam símbolo de 
grupo homossexual”;
“Cerca de dez pessoas que tentaram 
receber a hóstia não conseguiram 
devido à negativa dos sacerdotes”;
“Os integrantes do grupo Rainbow Sash
(Fita Arco-Íris) de defesa dos direitos 
dos homossexuais participaram da 
missa na Catedral do Santo Nome. 
Porém, no momento do sacramento, os 
padres não estenderam a hóstia a 
eles. Um deu a mão para os 
manifestantes e outro fez o sinal da 
cruz diante deles”;
“Já na cidade de Mineápolis, integrantes
do mesmo grupo gay puderam 
comungar na catedral de São Paulo. 
Porém, enfrentaram protestos e 
alguns fiéis se colocaram diante do 

A matéria apresenta o 
enquadramento Religião 
porque traz em sua 
estrutura um acontecimento
que evidencia os 
tensionamentos entre 
militantes homossexuais e 
representantes da igreja 
católica. Tal tensão é 
representada por dois 
interdiscursos presentes 
nos enunciados do texto 
jornalístico: o da rejeição 
da Igreja aos homossexuais
e o da rejeição enquanto 
reação ao protesto dos 
militantes. 
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Nessas sequências, os padres são representados como uma 
barreira entre os militantes e seu acesso a fé católica, 
apesar de tal negação dos padres ser uma reação ao 
significado do protesto (como é evidenciado mais a frente 
através do discurso presente no documento redigido pelo 
cardeal).
O discurso jornalístico evidencia o tensionamento dos 
católicos com os gays em sequências como “Os integrantes do
grupo Rainbow Sash (Fita Arco-Íris) de defesa dos direitos 
dos homossexuais participaram da missa na Catedral do Santo
Nome. Porém, no momento do sacramento, os padres não 
estenderam a hóstia a eles. Um deu a mão para os 
manifestantes e outro fez o sinal da cruz diante deles”; 
“Um documento interno redigido pelo cardeal de  Chicago, 
Francis George, e divulgado semana passada, instruiu os 
sacerdotes a não oferecer a hóstia a pessoas que utilizassem
a faixa. De acordo com as ordens, ela seria um símbolo da 
oposição à doutrina na Igreja sobre a homossexualidade.
Já na cidade de Mineápolis, integrantes do mesmo grupo gay 
puderam comungar na catedral de São Paulo. Porém, 
enfrentaram protestos e alguns fiéis se colocaram diante 
do altar para impedir que os homossexuais recebessem a 
hóstia”.

altar para impedir que os 
homossexuais recebessem a hóstia”.

Interdiscurso de que a negação do 
sacramento e a rejeição foram 
consequência do protesto dos 
militantes:
“Um documento interno redigido pelo 
cardeal de  Chicago, Francis George, e 
divulgado semana passada, instruiu os 
sacerdotes a não oferecer a hóstia a 
pessoas que utilizassem a faixa. De 
acordo com as ordens, ela seria um 
símbolo da oposição à doutrina na 
Igreja sobre a homossexualidade”.

(8) O Globo/ 13 
de junho de 2004/
País/ 4

Plataforma cor de 
arco-íris

Entidades de defesa 
dos homossexuais 
lançarão candidatos 
nas principais 
cidades

Apesar de representarem pessoas que possuem sexualidades e
identidades de gênero dissidentes da norma heterossexual, as 
entidades de defesa dos direitos dessas pessoas possuem 
reconhecimento social e político e, portanto, lugar de fala 
legitimado. Tanto que nesta matéria apenas fontes 
institucionais são citadas.

Toda a construção discursiva do extenso parágrafo que 

Interdiscurso de que os gays estão 
ganhando força política:
*Todo o parágrafo do lead, reproduzido 
nas colunas anteriores.

Interdiscurso de que a força do 
movimento pode ser traduzida em 
números:

A matéria possui 
enquadramento Conquista 
de direitos não só porque o
acontecimento noticiado 
contempla a temática, mas 
também pela estruturação 
do texto jornalístico em 
torno dos enunciados das 
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contempla o lead objetiva demonstrar o crescimento da força 
política da comunidade de pessoas LGBT. Mas tal força, em 
princípio, não se expressaria através das conquistas já 
adquiridas (“Eles têm família e orgulho...”) mas a partir da 
inserção no sistema eleitoral de candidatos, gay ou não, que 
defendam a pauta do grupo, e na quantidade de pessoas que 
integram a comunidade e que assim garantiriam os votos (“... 
e querem agora mostrar força política: de olho nas eleições 
municipais...”/ “Votos não faltarão”). O discurso toma 
como pressuposto que pessoas LGBT votariam apenas em 
candidatos que defendam sua pauta e que heterossexuais não 
votariam em candidatos que defendam a causa. 
Curiosamente, este discurso é contraposto, em parte, pelas 
falas de duas fontes autorizadas, como, por exemplo, o de 
Cláudio Nascimento, coordenador do grupo Arco-Íris: 
“Queremos que todos os candidatos, independentemente de 
serem gays ou não, firmem um compromisso efetivo com 
nossas bandeiras, principalmente no que se refere à garantia 
dos direitos civis e ao combate à violência e ao preconceito. 
São propostas que nada têm a ver com partidos e sim com 
a cidadania”. Nesta sequência específica, no trecho 
destacado, há um deslocamento polissêmico no discurso da 
fonte, porque ele propõe uma desassociação entre direitos de 
pessoas LGBT > política partidária, para uma associação 
entre direitos de pessoas LGBT > Cidadania.
O interdiscurso que relaciona número e força do movimento
(assim como no primeiro parágrafo, que se baseia nos dados 
da OMS) utiliza como prova auxiliar os números referentes ao
mercado de consumo. O interdiscurso se evidencia na 
primeira oração do parágrafo, que apresenta uma 
cristalização: “A força do movimento pode ser traduzida 
em números. Hoje, pelo país cerca de 150 entidades 

“Votos não faltarão. Dados da 
Organização Mundial de Saúde indicam
que entre 15% e 18% da população 
brasileira são homo ou bissexuais, o que
significa cerca de 20 milhões de 
eleitores. Ao que tudo indica, o arco-íris
é mesmo poderoso. Tanto que, hoje, em
São Paulo, a Parada do Orgulho Gay 
pretende reunir cerca de 1,5 milhão de 
pessoas com o tema “Temos família e 
orgulho”. Será a maior das 42 passeatas 
que o movimento fará pelo país até 29 
de junho, o Dia Mundial do Orgulho 
Gay. Há onze anos, na primeira parada 
realizada no Brasil, no Rio, apareceram 
menos de 50 cidadãos”;
““A força do movimento pode ser 
traduzida em números. Hoje, pelo país
cerca de 150 entidades trabalham com 
homossexuais. No mercado 
exclusivamente dedicado ao segmento –
incluindo aí comércio, turismo e 
publicações – circulam, segundo 
cálculos das próprias ONGs, cerca de 
R$ 2 bilhões ao mês. Para tentar 
precisar o número de gays no país, o 
Arco-Íris fará um censo, na internet”.

Interdiscurso de que estamos 
adquirindo espaço, mas é necessário 
que o candidato, sendo gay ou não, 
tenha compromisso com a pauta 

fontes cujos interdiscursos 
ecoam conquistas já 
realizadas e demandas a 
ainda serem atendidas.
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trabalham com homossexuais. No mercado exclusivamente 
dedicado ao segmento – incluindo aí comércio, turismo e 
publicações – circulam, segundo cálculos das próprias ONGs,
cerca de R$ 2 bilhões ao mês. Para tentar precisar o 
número de gays no país, o Arco-Íris fará um censo, na 
internet”.
O interdiscurso que não identifica as conquistas no campo 
social, cultural e econômico como políticas e reduz tal 
dimensão somente aos trâmites burocráticos da esfera 
político-partidária se repete na sequência: “Mesmo na 
política houve avanços. A frente Parlamentar pela Livre 
Expressão Sexual reúne 70 deputados e senadores de vários 
partidos e faz pressão pela aprovação de cinco dos 16 projetos
relativos ao tema que tramitam no Congresso”.
Surge na citação direta da deputada Iara Bernardi (PT-SP) o 
interdiscurso de que a sociedade está progredindo, mas ainda 
há muitas ações a serem tomadas no âmbito dos direitos dos 
gays.
Uma observação pertinente é também a de que naquela época 
parece ser raros os textos que se referem às múltiplas 
identidades que compõem as dissidências sexuais e de gênero,
reduzindo a referência, em geral, a gays/homossexuais.

política das pessoas LGBT:
“- Não basta ser gay para ter o apoio da 
comunidade. Queremos eleger pessoas 
preparadas para defender propostas que 
atendam às nossas necessidades. Por 
isso, vamos entregar nossa pauta de 
reivindicações a todos os candidatos, de
todos os partidos. E os candidatos do 
movimento serão devidamente 
capacitados – diz Marcelo Nascimento, 
presidente da Associação Brasileira de 
Gays, Lésbicas e Transgêneros 
(ABGLT).
- Queremos que todos os candidatos, 
independentemente de serem gays ou 
não, firmem um compromisso efetivo 
com nossas bandeiras, principalmente 
no que se refere à garantia dos direitos 
civis e ao combate à violência e ao 
preconceito. São propostas que nada 
têm a ver com partidos e sim com a 
cidadania – completa o coordenador do 
grupo Arco-Íris, Cláudio Nascimento”;
“- Os gays perceberam que têm força 
política e querem usá-la em defesa de 
seus direitos. Nosso trabalho é 
conscientizar os eleitores para que 
votem em quem respeita os direitos dos 
homossexuais. Mas também estamos 
agindo dentro dos partidos, para que 
tenham políticas de inclusão sexual em 
seus regimentos internos – diz Welton 
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Trindade, presidente da Estruturação, 
entidade ligada ao movimento gay que 
milita na área de política e cidadania, e 
que, em 2002, fez uma campanha 
intitulada 'Vote em quem te respeita'.
No Rio, o grupo Arco-Íris também está 
voltando suas baterias para os políticos 
e as eleições. A Parada do Orgulho Gay 
será realizada no dia 27 e terá como 
temas o combate ao preconceito e a 
aprovação do projeto da união civil”. 

Interdiscurso de que estamos 
progredindo, mas ainda há muio a ser
feito: 
“- A Frente Parlamentar reflete uma 
mudança no comportamento da 
sociedade, que também fruto de um 
debate internacional – afirma a 
coordenadora do grupo, a deputada Iara 
Bernardi (PT-SP). - O Brasil não pode 
mais ser um dos países campeões  no 
mundo no que se refere ao ódio contra 
homossexuais. Os deputados e 
senadores têm que debater esta questão 
com os eleitores e ajudar a aprovar 
propostas que garantam os direitos dos 
gays.
Direitos que, mal ou bem, já vêm sendo 
garantidos na Justiça. Nos tribunais, são
cada vez mais comuns as sentenças 
favoráveis a homossexuais em caso de 
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concessão de pensão, partilhada de bens
ou de adoção. Resta agora, na avaliação 
do movimento , ter influência mais 
direta na elaboração e aprovação de 
leis”.

(9) O Globo/ 14 
de junho de 2004/
País/ 8

Parada Gay de São 
Paulo já é a maior do 
mundo

Passeata reuniu 1,5 
milhão de pessoas na 
Avenida Paulista, 
segundo avaliação da
PM

Todas as fontes são autorizadas. As fontes políticas possuem 
lugar de fala legitimado pelo capital político e social que 
possuem, enquanto a Polícia Militar reserva o lugar de fala 
legitimado pelo capital social. A partir do contexto 
situacional, o lugar de fala de Renato Baldin e dos 
organizadores do evento adquire capital simbólico já que o 
acontecimento contempla um evento cuja temática se refere 
justamente à comunidade de que fazem parte. Renato Baldin 
ainda porta um lugar de fala legitimado socialmente por 
representar uma instituição. Um aspecto observado por 
exemplo, que evidencia essa diferença dos lugares de fala é o 
fato do jornal ter preferido contemplar no título da reportagem
a informação dada pela Polícia Militar sobre o número de 
participantes do evento, a dada pelos organizadores.

O discurso predominante no texto jornalístico e na fala de 
algumas fontes é de que a quantidade de pessoas participando 
no evento representa um sucesso (lead) e que tal participação 
significa maior aceitação das pessoas que possuem uma 
identidade sexual ou de gênero dissidente da norma 
heterossexual.
Tal interdiscurso se evidencia, por exemplo, no lead e no 
parágrafo seguinte a ele, em que são expostas e comparadas a 
quantidade de participantes do evento em São Paulo, naquele 
ano e no ano anterior, e em Nova York no ano anterior.
Enquanto o interdiscurso do militante Renato Baldin vincula 

Interdiscurso de que a quantidade de 
participantes representa que somos 
muitos e devemos ser tratados com 
respeito:
“- Estamos felizes com o resultado. São 
Paulo mostrou que temos uma 
diversidade que deve ser tratada com 
respeito. Temos união e representamos 
uma grande parcela da sociedade – 
afirmou o vice-presidente da 
Associação do Orgulho GLBT de São 
Paulo, Renato Baldin”.

Interdiscurso de que a quantidade de 
participantes representa que a cidade
está aberta a diversidade sexual e de 
gênero:
“A prefeita Marta Suplicy (PT) fez a 
abertura da Parada em cima do primeiro
trio elétrico. Animada, chegou a trocar 
sua jaqueta de couro vermelha por 
plumas de cor laranja. Em seguida, foi 
para o quatro carro (sic) (o trio elétrico 
oficial da prefeitura). Ela disse que 
acompanha a Parada do Orgulho Gay 
desde o início.

A matéria apresenta o 
enquadramento Festa 
popular porque se 
estrutura em torno do 
número de participantes no 
evento, descrição da festa e
na fala de fontes 
autorizadas. Tanto o 
interdiscurso das fontes 
políticas quanto de um 
representante LGBT 
relacionam a quantidade de
participantes ora a uma 
maior aceitação das 
pessoas LGBT pela cidade,
ora a uma visibilidade que 
demonstra uma parcela 
representativa da sociedade
que demanda por respeito.
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o número de participantes à visibilidade das pessoas LGBT e 
sua demanda por direitos (“- Estamos felizes com o resultado.
São Paulo mostrou que temos uma diversidade que deve ser 
tratada com respeito. Temos união e representamos uma 
grande parcela da população”), os interdiscursos expressos 
pelos enunciados de Marta Suplicy e José Genoíno se referem
a abertura da cidade à diversidade sexual e de gênero. 

- Eram somente 300 pessoas. Hoje, eu 
acho que há um reconhecimento da 
cidade de São Paulo pela diversidade, 
pela pluralidade. Um evento que mais 
reúne gente e não distribui automóvel 
de presente e nem faz rifa de nada. É o 
povo se manifestando. Estou feliz – 
declarou a prefeita.
O presidente nacional do PT, José 
Genoíno, definiu a cidade de São Paulo 
como 'seio acolhedor de todos os 
segmentos”.

(10) O Globo/ 16 
de junho de 2004/
Mundo/ 29

Fim de festa para 
casal gay na França

Justiça vai contestar 
validade da união. 
Prefeito que celebrou
cerimônia foi 
suspenso

Todas as fontes são autorizadas e possuem lugares de fala 
reconhecidos por seus capitais político e social. Um é o 
presidente da França, o outro uma instituição, o Ministério do 
Interior. Os outros dois são também pessoas do campo 
político – um representante do Partido Verde, o outro foi o 
eurodeputado vencedor das eleições do Parlamento Europeu.

O texto não apresenta Polifonia porque apresenta apenas um 
discurso através das fontes consultadas: o de que o prefeito 
cometeu um erro ao celebrar o casamento gay. 
Além de não haver enunciados que representem o discurso do
casal gay e do prefeito, os enunciados das fontes presentes no 
texto jornalístico ecoam, de forma bastante direta, o 
interdiscurso referido acima em vários momentos (além do 
próprio discurso jornalístico também reforçá-lo).
A construção do discurso jornalístico e das fontes consultadas
define a celebração do casamento gay pelo prefeito como a 
causa das sanções sofridas por ele e também da derrota do 
partido o qual ele fazia parte nas eleições para o Parlamento 

Interdiscurso de que o prefeito 
cometeu um erro ao celebrar o 
casamento gay:

Além do lead, destaca-se as seguintes 
sequências:

“O casamento provocou polêmica na 
França. Até o presidente Jacques Chirac
se pronunciou, para deixar bem claro 
que era contra. Num comunicado, o 
ministério explicou que a sanção ao 
prefeito se deve à decisão dele de não 
respeitar a proibição de celebrar o 
casamento que havia sido determinada 
pelo procurador da República. Segundo 
o ministério, quando um prefeito na 
frança exerce a função de oficial civil – 
por exemplo, celebrando casamentos – 

 A matéria traz o 
enquadramento Política 
porque se estrutura em 
torno dos interesses 
político-partidários dos 
atores sociais, além de 
trazer interdiscursos 
representativos da ordem 
do discurso do campo 
político no que se referia ao
reconhecimento da união 
entre pessoas do mesmo 
sexo naquela época na 
França.
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Europeu.
O acontecimento representa bem a ordem do discurso e o 
tensionamento entre poderes e lugares de fala no que diz 
respeito à discussão sobre o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo naquele ano. Principalmente através do discurso 
do Ministério do Interior.

ele o faz em nome do Estado francês e 
não em nome da municipalidade que 
representa. Portanto, ele está sob a 
autoridade do procurador da República, 
que proibiu o casamento, alegando que 
o Código Civil não permite.
'Ao decidir não respeitar a lei mesmo 
tendo sido lembrado claramente (da 
proibição) várias vezes, e ao dar grande 
publicidade à cerimônia o prefeito 
voluntariamente agravou seu erro', 
justificou o ministério no comunicado. 
O casamento de Stéphane Bertrand 
motivou um bate-boca político 
partidário. Na região de Ile-de-France, 
políticos do Partido Verde – o único a 
defender abertamente o casamento gay 
durante a campanha – sofreram uma 
dura derrota nas eleições para o 
Parlamento Europeu. O partido 
esperava passar os 10% dos votos e 
eleger dois eurodeputados. Acabou com
7,5% e sequer conseguiu reeleger o 
eurodeputado Alima Boumediène, que 
encerrava o mandato.
Alain Lipietz, que foi eleito, disse estar 
convencido de que a região castigou os 
verdes por causa do espaço excessivo 
que deram ao casamento gay durante a 
campanha. Ele contou que ouviu várias 
broncas de eleitores inconformados. 
Yves Contassor, porta-voz dos Verdes, 
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também denunciou um erro de 
estratégia do prefeito Noel Mamère, que
contestou as críticas internas”.

(11) O Globo/ 19 
de junho de 2004/
mundo/ 41

Papa combate 
casamento gay e 
direito de aborto

Mensagem é dirigida 
à Espanha mas 
alcança também 
EUA

O lugar de fala ocupado pelo Papa na ordem do discurso é 
legitimado pelo seu papel de líder religioso e governante 
Vaticano. Investido de capital social, econômico, cultural e 
simbólico, a posição ocupada pelo Papa tem poder de 
influenciar outros campos sociais. Tal lugar de fala é ainda 
mais legitimado por ser a única fonte na matéria.

O discurso jornalístico é bastante claro ao demonstrar a 
oposição do Papa ao casamento gay e o direito de aborto. O 
discurso constrói um contexto maniqueísta em que o 
casamento gay e o direito ao aborto representam um valor 
negativo a ser “combatido” (nas próprias palavras do 
enunciado), enquanto o casamento e os bebês em gestação 
representam um valor positivo a ser protegido. Tal 
interdiscurso é verificado, por exemplo, na sequência: “O 
Papa João Paulo II pediu ontem 'proteção máxima' ao 
casamento e defendeu os direitos de bebês em gestação, num 
claro combate ao casamento de homossexuais e ao direito de 
aborto”.
Em outro momento o discurso jornalístico e do Papa evocam 
o não reconhecimento de uniões entre pessoas do mesmo sexo
como casamento, mas como diferente e até mesmo contrária a
ele: “João Paulo II pediu a Dezcallar que defenda o direito 
fundamental à vida, à família, ao matrimônio e ao ensino 
religioso em escolas públicas.
- A família, núcleo central e fundamental de toda a sociedade,
merece proteção máxima e ajuda para realizar sua missão – 
afirmou.

Interdiscurso de que o casamento gay e
o direito ao aborto devem ser 
combatidos porque são uma ameaça 
ao casamento e à família:
Além do título e do lead da matéria, a 
sequência:

“João Paulo II pediu a Dezcallar que 
defenda o direito fundamental à vida, à 
família, ao matrimônio e ao ensino 
religioso em escolas públicas.
- A família, núcleo central e 
fundamental de toda a sociedade, 
merece proteção máxima e ajuda para 
realizar sua missão – afirmou.
O Papa acrescentou que não se pode 
'ceder a certas vozes que parecem 
confundir casamento com outras formas
de união que são completamente 
diferentes, senão contrárias”

A matéria apresenta os 
enquadramentos de 
Religião e Política. O 
discurso jornalístico se 
estrutura em torno da 
oposição do Papa e de sua 
tentativa de influenciar 
outras nações na discussão 
de temáticas polêmicas 
para a Igreja Católica como
o casamento entre pessoas 
ao mesmo sexo e o direito 
ao aborto. A matéria possui
como fonte apenas o 
discurso do Papa. 
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O Papa acrescentou que não se pode 'ceder a certas vozes que 
parecem confundir casamento com outras formas de união 
que são completamente diferentes, senão contrárias”. A 
sequência anterior se dedica a construir o interdiscurso de que
o casamento gay vai de encontro ao que se é reconhecido 
como casamento e família. 

 

(12) O Globo/ 28 
de junho de 2004/
Rio/ 13

Parada gay atrai 
público recorde em 
Copacabana

Participantes chegam
a 600 mil, segundo 
organizadores, ou 
400 mil, segundo a 
PM. Hostilizada, 
ativista não desfila

Duas das fontes autorizadas representam vozes institucionais 
(PM e a organização do evento). A PM possui lugar de fala 
mais privilegiado na ordem do discurso por ser ligada ao 
estado e, por isso, herdar o capital social. A organização do 
evento adquire capital simbólico pela realização do evento, e 
social enquanto representação institucional.
Tanto o deputado Fernando Gabeira como o secretário Sérgio 
Mamberti possuem lugares de fala privilegiados por serem 
atores políticos que participam de instituições importantes do 
campo político nacional e desempenham papeis de influência 
neste campo.
O lugar de fala dos ativistas é guardado mais pelo capital 
simbólico e social, porém são investidos de capital político 
pelo contexto situacional, em que sua voz ganha projeção 
num evento que repercute suas reivindicações.
A fonte envolvida adquire capital simbólico como exemplo da
realidade vivenciada pelas pessoas LGBT.

O discurso jornalístico e das fontes são em defesa das 
reivindicações das pessoas LGBT. 
O lead qualifica o desfile como protesto através da sequência:
“Num protesto contra a discriminação sexual e defendendo a 
aprovação da lei 1.151, que tramita na Câmara dos Deputados

- Deslocamento polissêmico de que a 
parada é um protesto em defesa das 
causas LGBT:
Lead

- Interdiscurso de que ocorreu agressão
homofóbica na parada e as denúncias
de discriminação estão crescendo:
“Logo no início da passeata, um 
incidente: hostilizadas por um grupo de
adolescentes, a coordenadora do 
Disque-Denúncia Homossexual e líder 
do movimento lésbico Delas, Yone 
Lindgren, e outras 20 mulheres ficaram
com medo de desfilar. Elas sairiam à 
frente da parada gay carregando a 
bandeira do movimento lésbico.
- Sempre me senti segura porque havia 
segurança e batedores. Desta vez, fui 
procurar um policial militar e ele me 
disse que não garantiria minha 
segurança – disse Yone, informando 
que o número de denúncias de 

A matéria possui como 
enquadramentos Denúncia 
e Conquista de direitos ao
estruturar a narrativa em 
torno das reivindicações 
das pessoas LGBT, além 
do enquadramento Política 
ao evidenciar a influência 
de políticos religiosos no 
trâmite das leis (o 
enquadramento não é 
Religião porque não se 
restringe a uma não 
aceitação ou oposição do 
campo religioso com 
pessoas que possuem 
sexualidades e gêneros 
dissidentes da norma, mas 
sim uma interferência 
direta no campo político, já
que esses atores se 
posicionam dentro dele a 
partir de suas perspectivas 
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e regulamenta a união civil de casais do mesmo sexo, gays, 
lésbicas, bissexuais, transgêneros e simpatizantes desfilaram 
ontem pela Avenida Atlântica, em Copacabana”.
Em seguida, o discurso jornalístico constrói uma relação entre
causal no incidente da hostilização das mulheres no início da 
parada com uma possível causa homo ou lesbofóbica. Apesar 
de não estar explícito no enunciado se a agressão dos 
adolescentes foi motivada por homofobia, o discurso sugere 
isso a partir do enunciado da ativista e do complemento dado 
pela reportagem com a informação de que houve um aumento
no número de denúncias de discriminação : “Logo no início 
da passeata, um incidente: hostilizadas por um grupo de 
adolescentes, a coordenadora do Disque-Denúncia 
Homossexual e líder do movimento lésbico Delas, Yone 
Lindgren, e outras 20 mulheres ficaram com medo de 
desfilar. Elas sairiam à frente da parada gay carregando a 
bandeira do movimento lésbico.
- Sempre me senti segura porque havia segurança e batedores.
Desta vez, fui procurar um policial militar e ele me disse que 
não garantiria minha segurança – disse Yone, informando 
que o número de denúncias de discriminação aumentou 
52% este ano”.
O discurso jornalístico também expõe um deslocamento 
polissêmico de abertura do governo para com as causas 
LGBT, ao valorizar a informação de que pela primeira vez o 
governo federal teria mandado um representante (ver ao lado).
O interdiscurso é reforçado pelo enunciado do secretário, que 
afirma que o movimento evoluiu nos últimos dez anos.
Nos seis parágrafos seguintes há uma construção discursiva a 
partir dos enunciados jornalísticos, e das falas de Cláudio 
Nascimento e Fernando Gabeira, além do professor Toni 
Reis, em que relacionam o fundamentalismo religioso 

discriminação aumentou 52% este 
ano”

- Deslocamento polissêmico de que o 
governo federal está se preocupando 
com as causas LGBT:
“Pela primeira vez, o governo federal 
mandou um representante a uma 
passeata gay: o secretário da Identidade 
Cultural e da Diversidade, o ator Sérgio 
Mamberti, órgão ligado ao ministério da
Cultura.
- É dever da secretaria promover 
ações afirmativas de gênero. 
Manifestações assim mostram que a luta
evoluiu, se pensarmos o que era o 
movimento gay há dez anos. O povo 
quer seus direitos respeitados. A 
cidadania passa por isso – disse 
Mamberti”

- Interdiscurso de que o 
fundamentalismo religioso evangélico
e católico impede no avanço das 
conquistas de direitos das pessoas 
LGBT:
“A nona edição da Parada do Orgulho 
GLBT (que reúne gays, lésbicas, 
bissexuais e transgêneros) do Rio 
também fez críticas à governadora 
Rosinha Matheus, que é evangélica. No
microfone, o presidente do Grupo Arco-

religiosas).
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evangélico e católico como barreiras aos direitos das pessoas 
LGBT. A construção se dá a partir da exemplificação de 
situações que ilustram o interdiscurso: a crítica a governadora 
da cidade, que é evangélica, e estaria perseguindo 
homossexuais que trabalhavam em seu gabinete e a 
paralisação do projeto pela união civil entre pessoas do 
mesmo sexo que estaria parado há anos no Congresso por 
causa das bancadas evangélica e católica (ver ao lado).

Íris, Cláudio Nascimento, incitava a 
multidão contra Rosinha:
- A voz do povo é a voz de Deus e esta 
é a voz do Brasil. A governadora está 
perseguido os homossexuais que 
trabalham em seus gabinetes. A parada 
vai dar uma grande vaia para a 
governadora.
O deputado federal Fernando Gabeira, 
defensor do movimento gay, reclamou 
que o projeto pela união civil entre 
homossexuais está parado há anos no 
Congresso por pressão das bancadas 
evangélica e católica:
-Não há previsão de quando este 
assunto será votado. A partir de agora, 
farei visitas a todos os deputados, já que
o movimento está avançando. Todos os 
pareceres da Câmara foram favoráveis, 
há sentenças judiciais que beneficiam os
gays e decisões de empresas como a 
Radiobrás, que aceitam a união civil.
Clóvis Bornay e os transformistas Laura
de Vison e Isabelita dos Patins, além do 
professor Toni Reis e do tradutor David 
Harrad, que conseguiram depois de 15 
anos o termo de convivência marital, 
estavam na passeata.
- A maior ameaça são os religiosos, 
fundamentalistas e homofóbicos, nesta 
ordem. É inadmissível que o Brasil 
ainda não tenha uma lei regulamentando
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a união de gays – disse Reis”.

(13) O Globo/ 28 
de junho de 2004/
Rio/ 13

Gays casados: 
destaque em Nova 
York

Dado que a matéria não traz fontes, será analisado apenas o 
discurso jornalístico.

Através do discurso expresso no enunciado do lead é possível 
identificar o interdiscurso de celebração por conquista de 
direitos – tal evidencia se dá pela referência, no texto 
jornalístico, à legalização do casamento entre pessoas do 
mesmo sexo em Massachusetts.
O presidente americano é explicitamente apontado como 
inimigo da comunidade LGBT no discurso jornalístico. 

Interdiscurso de a parada foi uma 
celebração pela conquista dos direitos
LGBT:
presente no lead;

Interdiscurso de que o presidente 
americano George W. Bush é inimigo 
da comunidade LGBT:
“Nos carros alegóricos, gays e lésbicas 
gritavam palavras de ordem pela 
igualdade de direitos. Muitos slogans e 
cartazes contra o presidente George W. 
Bush eram exibidos, confirmando que 
ele se transformou no inimigo número 1
dos gays desde que patrocinou uma 
emenda constitucional para proibir o 
casamento homossexual”

O discurso jornalístico está 
estruturado sobre o 
enquadramento Festa 
popular porque se 
restringe a relatar o 
acontecimento (a parada 
LGBT na cidade de Nova 
York). Apesar de fazer 
referências a tópicos 
políticos referentes às 
causas da comunidade, não 
há profundidade ou 
participação de fontes. 

(14) O Globo/ 29 
de junho de 2004/
mundo/ 30

Anistia Internacional 
denuncia perseguição
a gays em 70 países

Países muçulmanos 
impõem restrições 
legais ao 
homossexualismo

 O lugar de fala das fontes autorizadas é garantido por seus 
papeis enquanto representantes de uma instituição 
internacional de defesa dos direitos humanos, fazendo com 
que assim eles herdem o capital social, político e simbólico da
Anistia Internacional.

Há quatro interdiscursos (ver catalogação ao lado) com 
potencial de deslocamento polissêmico que predominam 
sobre um amplo trecho do discurso jornalístico e das fontes: 
os homossexuais são perseguidos em em pelo menos 70 
países, a maioria deles localizados na África, Ásia e Oriente 
Médio; a melhor maneira de proteger o direito das pessoas 
homossexuais e transexuais seria através de medidas 

Deslocamento polissêmico de que os 
homossexuais são perseguidos em 
vários países:
-Título, subtítulo e lead
-“-A maioria dos países muçulmanos 
considera o homossexualismo ilegal. 
Restrições legais também ocorrem nos 
países da África Subsaaiana – disse, 
ontem, em Madri, o coordenador da 
equipe de minorias sexuais da AI, 
Leonardo Fernandez.
Ele acrescentou que mesmo nos casos 
em que a homossexualidade não é 

A matéria apresenta o 
enquadramento Denúncia 
porque o discurso 
jornalístico se estrutura a 
partir das denúncias feitas 
pela fonte e dos dados que 
elas apresentam sobre a 
violação dos direitos de 
pessoas LGBT pelo 
mundo.
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internacionais; alguns países têm conquistado avanços; as 
lésbicas são mais perseguidas que os gays.
O primeiro interdiscurso pode ser verificado no lead e na 
subseção seguinte enquanto os outros estão presentes nos 
enunciados da segunda subseção da matéria.
Tanto o discurso jornalístico quanto as fontes sustentam esses 
interdiscursos a partir da exposição de dados levantados pela 
Anistia com base na condenação de pessoas por serem 
homossexuais nesses países e da identificação de progresso 
em alguns países que punem insultos homofóbicos às pessoas 
LGBT.

proibida por lei, há abusos e 
subterfúgios legais para perseguir 
homossexuais. Fernandez disse que 
países como o Egito estão nesse grupo.
O caso mais grave de perseguição 
ocorre nos países em que o 
homossexualismo é punido com pena de
morte. Nove países condenam 
homossexuais à morte. A situação é 
mais extrema acontece na Arábia 
Saudita.
-Em 2002, a Arábia Saudita condenou à
morte 44 pessoas sob acusação de 
homossexualismo. Quatro delas já 
foram executadas – disse o 
representante da Anistia Internacional.
Ele disse que há países onde, embora 
não existam leis contra o 
homossexualismo, os gays são 
perseguidos.
Nas Américas, os gays enfrentam 
problemas principalmente nos países do
Caribe de língua inglesa. O único país 
latino da região em que a Anistia 
Internacional diz haver graves 
problemas é a Nicarágua”;

Deslocamento polissêmico de a única 
maneira de proteger o direito das 
pessoas LGBT seria através de 
medidas internacionais:
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“A Anistia Internacional disse que só 
medidas internacionais poderiam 
proteger os direitos de homossexuais e 
transexuais.
-Queremos destacar a necessidade de 
tratados internacionais para fazer a 
pressão sobre esses países – disse o 
vice-presidente da Anistia Internacional
na Espanha, Sebastián Meyer”;

Deslocamento polissêmico de que 
alguns países vêm conquistando 
avanços na defesa dos direitos das 
pessoas LGBT:
“Ele disse, todavia, que têm havido 
avanços em vários países e citou como 
exemplo uma lei francesa que pune 
insultos de conotação homofóbica”

Deslocamento polissêmico de que as 
lésbicas sofrem mais perseguições que
os gays na maioria dos países:
“Meyer observou também que as 
lésbicas são ainda mais perseguidas do 
que os homossexuais do sexo 
masculino, na maioria dos países”

(15) Folha de S. 
Paulo/ 13 de 
julho de 2004/ 
Cotidiano/ C3

Projeto de lei do Rio 
cria auxílio para 
‘curar’ 
homossexualidade

O deputado Édino Fonseca, responsável pelo projeto, e o 
deputado Samuel Malafaia são pastores da Igreja Assembléia 
de Deus. Tais informações expostas pela reportagem tanto 
quanto seus discursos indicam o posicionamento de oposição 
deles a sexualidades e gêneros dissidentes da norma 

Famílias parafrásticas:

Homossexualidade é uma doença a 
ser tratada:
“A Assembléia Legislativa do Estado do

A matéria possui o 
enquadramento Religião 
porque se refere a um 
projeto de lei elaborado e 
defendido por deputados 
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Diversidade – 2 
comissões da 
Assembléia 
aprovaram texto

heterossexual. Ocupam um lugar de fala privilegiado pela 
ordem do discurso porque são deputados, e também são 
aqueles com o poder de criar e aprovar, respectivamente, o 
projeto de lei.
O Conselho Federal de Psicologia também é posto pela ordem
do discurso uma posição favorável à discussão já que é uma 
instituição representativa do campo científico que se dedica a 
estudar sobre o assunto e já havia emitido uma resolução em 
1999 sobre a questão.
A fonte mais desfavorecida na relação de forças é o ativista 
Cláudio Nascimento, que surge como única voz 
representativa das pessoas LGBT na matéria.

O interdiscurso evocado pelos enunciados dos deputados é o 
de que a homossexualidade é uma doença que pode e deve 
ser tratada. Apesar de a todo momento eles ressaltarem que 
não é isso que eles argumentam, o interdiscurso é claro em 
seus enunciados. O próprio discurso de que alguém pode 
optar voluntariamente em mudar sua orientação sexual de 
homossexual para a heterossexual (assim como a criação de 
um projeto de lei com esta finalidade) já pressupõe um 
problema com a primeira, e daí a necessidade de mudança. 
Primeiro, temos o discurso do deputado Samuel Malafaia que 
em seu parecer disse que “homem e mulher foram criados e
nasceram com sexos opostos para se completarem e 
procriarem” e que “o homossexualismo, apesar de aceito 
pela sociedade, é uma distorção da natureza do ser 
humano normal”. Tais interdiscursos integram o dispositivo 
da sexualidade relatado por Foucault ou, como vieram a 
chamar os autores queer posteriormente, a tecnologia de 
gênero ou heteronormatividade.  O enunciado do deputado 
Édino Fonseca defende que os problemas sofridos pelas 

Rio de Janeiro (Alerj) já aprovou em 
duas comissões um projeto de lei que 
prevê a criação, pelo governo, de um 
‘programa de auxílio às pessoas que, 
voluntariamente, optarem pela mudança
da homossexualidade para a 
heterossexualidade’”;

“Na Comissão de Saúde, o presidente, 
deputado Samuel Malafaia (PMDB), 
também pastor da Assembléia de Deus, 
afirmou em seu parecer que ‘homem e 
mulher foram criados e nasceram com 
sexos opostos para se completarem e 
procriarem’ e que ‘o homossexualismo, 
apesar de aceito pela sociedade, é uma 
distorção da natureza do ser humano 
normal’”;

“Fonseca diz que não há preconceito na 
sua proposta. ‘Se a pessoa gosta de ser 
homossexual, ninguém tem que mexer 
na vida dela. Meu projeto visa apenas 
àquelas pessoas que estão em crise por 
não aceitarem o homossexualismo. Elas
acabam procurando apoio em igrejas, 
que nem sempre estão preparadas para 
esse tipo de atendimento, e precisam de 
apoio psicológico para esse momento de
crise’.
‘Não considero homossexualidade uma 
doença, mas é um hábito adquirido que 

que, com base em suas 
crenças religiosas, propõe 
um programa de auxílio a 
pessoas interessadas a 
converter sua 
homossexualidade em 
heterossexualidade. Assim, 
a matéria expõe os 
discursos dos deputados 
que são atravessados por 
interdiscursos que tomam a
homossexualidade como 
doença a ser tratada a partir
da crença religiosa. Há 
também um discurso de 
oposição, de deslocamento 
polissêmico, elaborado 
pelo ativista entrevistado 
pela reportagem e pela 
assessoria do CFP que 
desassocia a 
homossexualidade da 
condição de doença e 
aponta os problemas 
presentes no discurso dos 
deputados defensores do 
projeto. 
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pessoas homossexuais são causadas pela sexualidade delas e 
não pela discriminação sofrida socialmente, e a equipara a um
hábito adquirido que pode ser revertido.
O posicionamento dos deputados sofre oposição direta do 
ativista Cláudio Nascimento e do Conselho Federal de 
Psicologia. Seus discursos se referem ao interdiscurso de que 
a própria ideia de sugerir um tratamento psicológico ou 
conversão da homossexualidade para a heterossexualidade
implica em estigmatizar a sexualidade dissidente como 
doença, como expõe o enunciado de Cláudio Nascimento: “O
projeto está sendo aprovado nas comissões porque esse 
deputado é da base do governo, mas trata-se de um grande 
escárnio político porque parte do princípio de que a 
homossexualidade é uma doença que precisa de tratamento. 
Isso é um absurdo do ponto de vista científico e sociológico”.

pode ser revertido’, completa ele.”

Efeito metafórico:
O discurso de oposição enunciado pelo 
ativista e pelo CFP pode ser 
considerado como efeito metafórico 
porque ele vai de um encontro ao 
interdiscurso vigente pela normativa 
que associa a sexualidade dissidente dos
homossexuais a doença, trazendo assim 
um novo discurso ao arquivo que vai 
desassociar, diferente do que fazia seu 
anterior, o status da homossexualidade 
enquanto doença:
Sugerir tratamento psicológico ou 
conversão da homossexualidade para 
heterossexualidade implicar em 
estigmatizar a sexualidade dissidente 
como doença:
“Nascimento, no entanto, diz que, ao 
admitir que possa haver tratamento 
psicológico para o homossexualismo, o 
projeto de lei está reforçando a tese de 
que se trata de uma doença.
‘O projeto está sendo aprovado nas 
comissões porque esse deputado é da 
base do governo, mas trata-se de um 
grande escárnio político porque parte do
princípio de que a homossexualidade é 
uma doença que precisa de tratamento. 
Isso é um absurdo do ponto de vista 
científico e sociológico’, afirmou o 
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ativista”;

“No caso desse projeto, o CFP 
(Conselho Federal de Psicologia) já 
adotou a posição contrária. Desde 1999,
uma resolução do órgão determina que 
psicólogos não podem tratar a 
homossexualidade como doença, 
distúrbio ou perversão.
De acordo com a assessoria de imprensa
do CFP, os profissionais não estão 
proibidos de prestar serviços a pessoas 
homossexuais desde que o objetivo seja 
reduzir sofrimentos decorrentes da 
orientação sexual e que a 
homossexualidade não seja tratada 
como doença.
A resolução de 1999 também impede 
psicólogos de colaborarem com eventos
ou serviços que ‘proponham 
tratamentos de cura da 
homossexualidade’ e de ‘se 
pronunciarem em meios de 
comunicação de massa de modo a 
reforçar o preconceito social existente 
em relação aos homossexuais, ligando-
os a portadores de desordem psíquica’.”

(16) Folha de S. 
Paulo/ 13 de 
julho de 2004/ 
Mundo/ A10

Fotos eróticas em 
seminário abalam 
igreja austríaca

Os lugares de fala são bem equivalentes, no sentido de força, 
na matéria. Especificamente porque boa parte das aspas 
citadas são realizadas indiretamente, seja através de notas ou 
a partir de entrevistas cedidas a outros meios.

Famílias parafrásticas:

O comportamento homossexual dos 
clérigos e seminaristas é equivalente 

A matéria apresenta o 
enquadramento de Religião
porque enfoca a polêmica 
em um seminário de Santk 
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Religião-Revista 
publica imagens com
cenas entre líderes 
religiosos e 
seminaristas; para 
bispo, são 
“brincadeiras 
juvenis”.

O interdiscurso apresentado pela matéria equipara as 
experiências homossexuais dos clérigos e seminaristas de 
Sankt Pölten com outros crimes investigados pela polícia e 
denunciados pela revista “Profil”, como pornografia infantil: 
“A revista “Profil” assegura que existem fotos de orgias e 
jogos sexuais e que a pornografia infantil vinha de sites da 
internet, versão que coincide com o que foi divulgado até 
agora pela polícia”. Tal interdiscurso é reforçado pela não 
explicitação de que os seminaristas são adultos.
O discurso do bispo da diocese de Sankt Pölten, no entanto, já
equipara o comportamento a “brincadeiras juvenis”.
Porém, a matéria traz o discurso dos analistas (os quais não 
são nomeados) que “afirmam que é necessário distinguir, por 
um lado, fatos criminais como pornografia infantil e pedofilia,
que têm consequências legais, e, por outro, atos homossexuais
entre adultos, nos quais está em jogo a questão da disciplina 
ecleasiástica, que prevê o celibato, e a da censura severa da 
igreja ao homossexualismo”. Este discurso apresenta um 
deslocamento polissêmico dos interdiscursos enunciados 
anteriormente ao longo da matéria porque rompe com as 
equiparações preconceituosas emitidas pelas outras fontes, e 
delimita a diferença acerca dos fatos criminais e dos atos 
homossexuais entre adultos.

aos fatos criminais:
“A política (sic) confirmou que havia 
apreendido dezenas de milhares de fotos
pornográficas encontradas nos 
computadores de alguns estudantes do 
seminário, localizado a cerca de 80 km 
de Viena.
A revista ‘Profil’ assegura que existem 
fotos de orgias e jogos sexuais e que a 
pornografia infantil vinha de sites da 
internet, versão que coincide com o que 
foi divulgado até agora pela polícia”.

Esse tipo de comportamento é apenas
uma brincadeira:
“O conservador Kurt Krenn, polêmico 
bispo da diocese de Sankt Pölten, disse, 
em entrevista à TV austríaca ORF, ter 
visto uma foto na qual o diretor do 
seminário aparece acariciando outro 
homem vestido, mas nega que cena 
tenha conteúdo homossexual.
‘Essas fotos são apenas brincadeiras 
juvenis’, disse Krenn, que disse que não
planeja renunciar devido ao escândalo”.

Efeito metafórico/ deslocamento 
polissêmico:

Fatos criminais e atos homossexuais 
não são a mesma coisa:
“Analistas, no entanto, afirmam que é 

Pölten, na região de Viena: 
fotos eróticas de clérigos e 
seminaristas foram 
publicadas pela revista 
local “Profil”.
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necessário distinguir, por um lado, fatos
criminais como pornografia infantil e 
pedofilia, que têm consequências legais,
e, por outro, atos homossexuais entre 
adultos, nos quais está em jogo a 
questão da disciplina eclesiástica, que 
prevê o celibato, e a da censura severa 
da igreja ao homossexualismo”.

(17) Os Folha de 
S. Paulo/ 15 de 
julho de 2004/ 
Mundo/ A14

Emenda contra 
casamento gay cai 
nos EUA

Eleições nos EUA - 
No Senado, 
defensores da 
medida, central na 
agenda eleitoral de 
Bush, nem 
conseguem colocá-la 
em votação

As fontes possuem lugares de fala equivalentes (todas são 
autorizadas, integrantes da esfera política governamental). 
Assim, elas possuem capital político e social através dos 
papéis ocupados naquele campo, o que os garante 
legitimidade na ordem do discurso.

Há polifonia discursiva na matéria. O primeiro interdiscurso a
aparecer é o de que a queda da emenda antes até de ser 
votada representa divergências dentro do partido 
republicano. Essa construção se dá desde o lead. O destaque 
de que a emenda era apoiada pelo presidente e o uso de termo 
“arrasadora derrota”, indica a negatividade que aquilo 
representou para o governo da época.
A construção segue ao longo dos seis parágrafos seguintes, 
culminando em citações diretas de senadores do partido que 
divergem sobre o assunto e votaram contra a emenda.
O discurso surge de maneira explícita na sequência: “A 
derrota acabou, na prática, com a tentativa de fazer a proposta
passar pelo Senado antes das eleições de novembro. Seis 
republicanos ajudaram a bloquear a emenda, fato que revela 
as divergências no interior do partido de Bush sobre o tema, 
considerado prioritário para pelo presidente”.
Outro interdiscurso que surge de maneira dispersa pelo texto, 

Interdiscurso de que a queda da 
emenda antes até de ser votada 
representa divergências dentro do 
partido republicano:

“A derrota acabou, na prática, com a 
tentativa de fazer a proposta passar pelo
Senado antes das  eleições de 
novembro. Seis republicanos ajudaram 
a bloquear a emenda, fato que revela as 
divergências no interior do partido 
sobre o tema, considerado prioritário 
pelo presidente.
'A emenda me parece algo que se põe 
totalmente à filosofia básica dos 
republicanos', disse o senador John 
McCain, republicano do Arizona. 'Ela 
usurpa dos Estados uma autoridade 
fundamental que sempre foi deles e 
impõe uma solução federal a um 
problema que a maioria dos Estados não
acredita possuir.'
'Trata-se de uma emenda desnecessária 

A matéria apresenta o 
enquadramento Política 
porque a narrativa se 
estrutura em torno da 
contraposição de discursos 
sobre uma emenda que 
impediria o casamento 
entre pessoas do mesmo 
sexo – os defensores da 
emenda dizem que a 
discussão sobre o 
casamento é importante 
porque ao realizarem o 
casamento entre pessoas do
mesmo sexo os juízes 
ameaçam a visão 
tradicional de família como
sendo algo entre um 
homem e uma mulher; os 
opositores democratas 
acreditam se tratar de uma 
estratégia política para as 
eleições, enquanto os 
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intercalado com outro que será discutido mais à frente, é de 
que  a incitação a discussão do assunto se trata de uma 
estratégia republicana para criar um tema divisório 
durante às eleições. Esse discurso aparece na fala das fones 
democratas e na composição do texto jornalístico, que realiza 
contraposições entre as acusações democratas e os discursos 
de defesa dos republicanos, proponentes da emenda – o 
interdiscurso presente em seus enunciados é o de que discutir
o tema é importante porque decisões judiciais estão 
modificando a noção de família tradicional como sendo 
algo entre homem e mulher.

que priva os Estados, de maneira 
incorreta e certamente prematura, de 
sua capacidade tradicional de definir o 
casamento', opinou o senador 
democrata Joseph Lieberman, de 
Connecticut, que se uniu a muitos de 
seus colegas para afirmar que o 
casamento é um assunto estadual.”

Interdiscurso de que a incitação a 
discussão do assunto se trata de uma 
estratégia republicana para criar um 
tema divisório durante às eleições:

“Senadores democratas também 
acusaram a liderança republicana na 
Casa de forçar a discussão da emenda 
para criar um tema divisório na eleição 
presidencial.
[...]
Apesar de terem perdido a votação, os 
defensores da emenda conseguiram 
fazer com que os senadores 
pronunciassem oficialmente sobre o 
assunto e disseram esperar que essas 
opiniões reverberassem na campanha. 
Os senadores John Kerry e John 
Edwards, os virtuais integrantes da 
chapa presidencial democrata, não 
votaram. Mas ambos se opõem à 
emenda, dizendo que, embora sejam 
contra o casamento gay, a questão é 

opositores republicanos 
dizem que a proposta fere a
autonomia dos Estados 
decidirem sobre a questão. 
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estadual.
'O recinto do Senado deveria ser usado 
apenas para o bem comum, não para 
discutir questões que visam nos dividir 
para fins políticos', disse Kerry. 'Ao 
longo de toda nossa história, a criaçaõ 
de emendas à nossa Constituição, base 
dos valores e ideais da nação, tem sido 
uma questão séria.'
'Mesmo os republicanos, porém, 
reconhecem que essa emenda está sendo
proposta unicamente com o intuito de 
obter ganhos políticos. O resultado, 
infelizmente, é que o trabalho 
importante para a população americana 
– financiar nossas necessidades de 
segurança nacional, criar novos e 
melhores empregos e elevar o salário 
mínimo – não está sedo feito', afirmou o
democrata.”

Interdiscurso de que  discutir o tema é 
importante porque decisões judiciais 
estão modificando a noção de família 
tradicional como sendo algo entre 
homem e mulher:

“Os defensores da emenda disseram que
estavam apenas respondendo as 
decisões judiciais que, segundo eles, 
estão reformulando a visão americana 
tradicional do casamento, apesar de o 
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público estar pouco envolvido na 
questão.
'O casamento tem importância, sim', 
disse o senador republicano Wayne 
Allard, autor da emenda. 'Tem 
importância ara nosso filhos, para a 
América. O casamento é a base da 
sociedade livre, e os tribunais estão 
mudando as definições do casamento.'”

“O presidente Bush lamentou ontem a 
derrota e exortou a Câmara dos 
Deputados a aprovar a emenda 
constitucional. 'É importante para o 
nosso país continuar o debate sobre esse
tema importante', disse.
A questão ainda poderá voltar à tona 
neste ano na Câmara. Um comitê 
analisa uma proposta que, segundo seus 
autores, poderia impedir que juízes 
passassem por cima da lei federal que 
define o casamento como sendo algo 
entre homem e mulher.”

(18) Folha de S. 
Paulo/ 16 de 
julho 2004/ 
Cotidiano/ C4

Casais gays vão ter 
direito a assistência 

Planos de saúde – 
Decisão da Justiça 
paulista obriga 12 
seguradoras e 
Hospital do Servidor 

A matéria abrange uma ampla variedade de fontes de 
diferentes lugares de fala – desde aqueles da esfera jurídica, 
que são reconhecidos como as fontes que guardam um lugar 
de fala mais privilegiado pela ordem do discurso, até as 
operadoras de planos de saúde e populares, como o professor 
de história da rede estadual que será contemplado pelo direito 
conquistado e também o ativista presidente de uma 
organização LGBT. 

Deslocamentos polissêmicos:

A conquista dos direitos pelos LGBT 
é vitória contra o preconceito e deve 
ser celebrada:
“Ontem, a Defensoria Homossexual e a 
Associação do Orgulho Gay 
comemoraram a decisão como a 

A matéria possui o 
enquadramento Conquista 
de direitos. Ela traz 
enunciados com 
deslocamentos 
polissêmicos acerca das 
vivências LGBT ao ir de 
encontro a preconceitos. Os
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a reconhecer 
parceiros; cabe 
recurso

Percebe-se que, embora não tenham enunciados na matéria 
referentes as seguradoras, foi dado a elas, pelo jornal, lugar de
fala. No entanto, elas afirmavam não terem sido notificadas 
da ação.
Visto que os interdiscursos socialmente hegemônicos se 
referem ao preconceito e ao não reconhecimento dos direitos 
de casais homossexuais, toma-se que os discursos enunciados 
pelas demais fontes apresentam deslocamentos polissêmicos 
que modificam a ordem vigente – são discursos que buscam 
celebrar e reconhecer os direitos conquistados pelas pessoas 
LGBT.
O texto jornalístico faz referências a celebração e a 
conquista da ação como a “maior vitória” do movimento: 
“Ontem, a Defensoria Homossexual e a Associação do 
Orgulho Gay comemoraram a decisão como a maior vitória
do movimento homossexual do país”. Tal ideia repercute 
ainda na citação da fonte popular: “O professor Fernando 
Schueler, 39, que ensina história em escola da rede estadual, 
comemorou a decisão. ‘Assim que a justiça definir as regras, 
incluirei meu companheiro como dependente’”.
O interdiscurso presente no enunciado do presidente da 
Associação do Orgulho GLBT, Reinaldo Pereira, é de 
progresso jurídico e de quanto mais visibilidade a 
comunidade LGBT ganha, mais direitos ela vem a 
conquistar: “As decisões da Justiça representam uma grande
transformação na sociedade do ponto de vista dos direitos 
individuais”; “Quanto mais mostramos a cara, mais a 
sociedade abrirá os olhos para nós e nossos direitos, pois 
continuamos discriminados e os adolescentes 
homossexuais ainda apanham e são expulsos de casa”.
Os advogados Fernando Quaresma e Sylvia Mendonça se 
referem em seus enunciados às dificuldades ainda 

maior vitória do movimento 
homossexual do país”;

“O professor Fernando Schueler, 39, 
que ensina história em escola da rede 
estadual, comemorou a decisão. ‘Assim
que a justiça definir as regras, incluirei 
meu companheiro como dependente’”;

 As conquistas dos direitos LGBT 
representam grande progresso 
jurídico e social:
“As decisões da Justiça representam 
uma grande transformação na 
sociedade do ponto de vista dos direitos 
individuais”

Quanto mais visibilidade a 
comunidade LGBT ganha, mais 
direitos ela vem a conquistar/ Apesar 
das conquistas de direitos, os 
homossexuais ainda enfrentam 
muitas dificuldades::
“Quanto mais mostramos a cara, mais a 
sociedade abrirá os olhos para nós e 
nossos direitos, pois continuamos 
discriminados e os adolescentes 
homossexuais ainda apanham e são 
expulsos de casa”

Apesar das conquistas de direitos, os 
homossexuais ainda enfrentam 

principais interdiscursos 
presentes são aqueles 
referentes à celebração das 
conquistas de direitos, o de 
progresso jurídico e de que 
as pessoas LGBT ainda 
enfrentam muitos 
preconceitos apesar das 
conquistas.



225

enfrentadas pelos homossexuais apesar das conquistas: 
“Sabemos que financeiramente não será um peso para as 
empresas; o que pega mais é o preconceito”; “No geral, a 
família daquele que morre não reconhece a união e quer ficar 
com os bens, o que obriga o outro a entrar na Justiça”.

muitas dificuldades:
“Sabemos que financeiramente não será
um peso para as empresas; o que pega 
mais é o preconceito”; “No geral, a 
família daquele que morre não 
reconhece a união e quer ficar com os 
bens, o que obriga o outro a entrar na 
Justiça”.

(19) Folha de S. 
Paulo/ 16 de 
julho de 2004/ 
Cotidiano/ C4

Ação civil pública no
RS abriu precedente

As duas fontes presentes na matéria possuem um lugar de fala
privilegiado e autorizados devido a suas posições sociais (um 
é advogado e outro é diretor do sindicato). 
Apesar de não apresentar diversidade de fontes, a matéria 
apresente enunciados que revelam realidades conflituais.
De modo geral, o interdiscurso da conquista dos direitos 
enquanto vitória pelas pessoas LGBT é representado no 
seguinte enunciado do texto jornalístico: “Foi a primeira 
vitória do movimento gay”.
O discurso de avanço e progresso dos direitos é expresso a 
partir do enunciado “há quatro anos, o Metrus, instituto de 
previdência dos metroviários, vêm propondo que os 
parceiros de funcionários homossexuais sejam incluídos como
agregados”, além da citação indireta ao advogado com o 
enunciado “segundo o advogado Fernando Quaresma, da 
Defensoria Homossexual, várias outras ações, entre elas, 
contra o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal estão 
sendo preparadas para fazer do parceiro um dependente”.
O enunciado “os preços são até dez vezes maiores”, do diretor
do sindicato, que revela uma discrepância entre quanto os 
casais homossexuais e heterossexuais devem pagar, posto em 
contraposição, na reportagem, aos avanços, tem, por parte do 
discurso jornalístico, o interdiscurso de que embora hajam 

Interdiscursos:

A conquista dos direitos pelos LGBT 
é vitória contra o preconceito e deve 
ser celebrada:
“Foi a primeira vitória do movimento 
gay”.

As conquistas dos direitos LGBT 
representam grande progresso 
jurídico e social:
“Há quatro anos, o Metrus, instituto de 
previdência dos metroviários, vêm 
propondo que os parceiros de 
funcionários homossexuais sejam 
incluídos como agregados”.

“Segundo o advogado Fernando 
Quaresma, da Defensoria Homossexual,
várias outras ações, entre elas, contra o
Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal estão sendo preparadas para 
fazer do parceiro um dependente”.

A matéria apresenta o 
mesmo enquadramento que
a reportagem principal – o 
que é natural visto que se 
trata de uma coordenada a 
outra. Do mesmo modo, os 
interdiscursos presentes são
similares e há um efeito 
metafórico no enunciado 
que expõe a proposta dos 
juízes de utilizar o termo 
“relação homoafetiva”.
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conquistas, são enfrentadas dificuldades.
Há um deslocamento polissêmico no enunciado “Os juízes já 
estão empregando termos como ‘relação homoafetiva’, que 
vai além de uma simples união civil” porque expõe a 
proposta de utilização do termo “relação homoafetiva” como 
forma de agregar um novo sentido às relações homossexuais 
(o termo é utilizado até hoje, principalmente nas esferas 
jurídicas. A argumentação dos defensores do termo, como a 
desembargadora Maria Berenice Dias, é de que ele humaniza 
as relações entre pessoas do mesmo sexo, desvinculando-as 
da imagem estigmatizada pela sociedade. Porém, há muitas 
críticas a tal argumento, como as desenvolvidas pelos teóricos
e ativistas queer, que podem ser desenvolvidas no capítulo 
referente ao tema).

Apesar das conquistas de direitos, os 
homossexuais ainda enfrentam 
muitas dificuldades:
“Os preços são até dez vezes maiores” 
(em contraposição aos avanços 
conquistados).

Deslocamento polissêmico:
“Os juízes já estão empregando termos 
como ‘relação homoafetiva’, que vai 
além de uma simples união civil”

(20) Folha de S. 
Paulo/ 18 de 
julho de 2004/ 
Mundo/ A17

Ativismo gay causa 
homofobia, diz 
Anistia

Sociedade – Para 
ONG, movimentos 
de afirmação 
homossexual 
provocam reação 
cada vez maior de 
“coalizão” 
conservadora

Vanessa Baird ocupa um lugar de fala privilegiado por ser a 
única fonte na matéria. Porém, seu capital social não advém 
de seu reconhecimento, já que não se trata, ao menos 
popularmente, de ser uma pesquisadora conhecida. Este 
capital é agregado a ela através da instituição responsável pela
publicação de seu estudo: a Anistia Internacional.

O discurso global da matéria, com base no discurso de Baird e
de sua pesquisa, é de que existe uma relação causal entre a 
exposição dos homossexuais pelo ativismo LGBT e o 
acréscimo de homofobia pelo mundo.
Tal discurso (que se manifesta desde o título da matéria) 
evoca o interdiscurso de que a vítima é responsável pela 
violência sofrida, culpando, assim, os homossexuais e sua 
exposição social como motivadora da homofobia. Ressalta-se 
que este tipo de interdiscurso, de culpabilizar a vítima, é 
evocado de maneira similar quando relacionada à violência 

Interdiscursos:

A vítima é responsável pela violência 
sofrida:
“Ativismo gay causa homofobia, diz 
Anistia”;

“Para ONG, movimentos de afirmação 
homossexual provocam reação cada vez
maior de “coalizão” conservadora”;

“O ativismo dos homossexuais, que 
conquistam cada vez mais direitos e 
obtêm mais exposição, está tendo como 
efeito colateral alimentar homofobia no 
mundo”.

Tal como dito na sugestão 
de enquadramento, de fato 
a reportagem apresenta 
como enquadramento a 
Denúncia. A matéria 
aborda vários temas 
relacionados às identidades
LGBT, como o ativismo, a 
conquista (e o 
cerceamento) de direitos e 
a homofobia. Ela se dedica 
a trazer informações tidas 
como inéditas e 
inesperadas de uma 
pesquisa publicada pela 
Anistia Internacional sobre 
uma alegada causalidade 
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contra a mulher – como por exemplo, nas agressões 
domésticas ou em estupros.

Os primeiros seis parágrafos da reportagem apresentam 
enunciados que evocam o interdiscurso (que também é um 
deslocamento polissêmico) de que as vitórias conquistadas 
no território dos direitos pelas pessoas LGBT não deve ser
comemorada, mas observadas com cautela porque tal 
exposição seria a causa de uma reação homofóbica. Podem
ser citados como principais exemplos os seguintes 
enunciados: “[...] o estudo da jornalista e pesquisadora 
britânica Vanessa Baird mistura relato histórico e relatório 
sobre a situação atual. Traz uma tese polêmica: há otimismo
demais entre os que aplaudem as vitórias dos 
homossexuais.
Ao entusiasmar-se com a proliferação mundial de passeatas 
do orgulho gay e de legislações prevendo união de pessoas do
mesmo sexo, os defensores dos direitos dos homossexuais 
estão fazendo uma opção perigosa, segundo o estudo. Estão 
ignorando um forte movimento contrário”. No último 
segmento, por exemplo, existe uma relação anafórica entre 
entusiasmar-se com as vitórias > opção perigosa > “estão 
ignorando um forte movimento contrário. 
Já no discurso de Baird, se encontra o uso de adversativas que
jogam com a face positiva e negativa – uma forma de expor o 
interdiscurso, sem gerar prejuízo ao sujeito: “É positivo 
elogiar sentir-se bem com os avanços. Mas temos de ter em 
mente também que vivemos um período bastante paradoxal, 
extremo. Um período mais tolerante para os homossexuais 
em muitos sentidos, mas que também está ficando mais 
violento e intolerante. Há uma reação”.
Após repetir a tese de Baird no parágrafo seguinte, é possível 

(Deslocamento polissêmico)-As 
vitórias conquistadas no território 
dos direitos pelas pessoas LGBT não 
deve ser comemorada, mas 
observadas com cautela porque tal 
exposição seria a causa de uma 
reação homofóbica:

“[...] o estudo da jornalista e 
pesquisadora britânica Vanessa Baird 
mistura relato histórico e relatório sobre
a situação atual. Traz uma tese 
polêmica: há otimismo demais entre 
os que aplaudem as vitórias dos 
homossexuais.
Ao entusiasmar-se com a proliferação 
mundial de passeatas do orgulho gay e 
de legislações prevendo união de 
pessoas do mesmo sexo, os defensores 
dos direitos dos homossexuais estão 
fazendo uma opção perigosa, segundo 
o estudo. Estão ignorando um forte 
movimento contrário”;

“É positivo elogiar sentir-se bem com 
os avanços. Mas temos de ter em mente
também que vivemos um período 
bastante paradoxal, extremo. Um 
período mais tolerante para os 
homossexuais em muitos sentidos, mas 
que também está ficando mais violento 

entre o aumento de 
exposição social dos 
homossexuais e a violência
homofóbica sofrida por 
essas pessoas. 
A matéria é repleta de 
contradições no que diz 
respeito as informações da 
pesquisa. Em vários 
momentos à contraposição 
entre o discurso direto 
exposto entre aspas da 
autora e o discurso 
jornalístico. Ainda mais a 
frente na reportagem, há 
vários registros de aspas 
judiciosas no texto.
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identificar uma contradição no discurso da autora a partir do 
texto jornalístico:
“O estudo identifica a África Subsaariana como o maior foco 
desse movimento no mundo atualmente, por ser uma região 
em que o ativismo gay apenas engatinha.
‘Em muitos países da África, há dez anos muitas pessoas 
acreditavam que o homossexualismo não existisse, que não 
fosse parte de sua cultura. Agora, há grupos, ativistas, pessoas
provando que existe. Na medida em que o tema é mais 
discutido, ele atrai hostilidade’, afirma a autora”.
O texto jornalístico contradiz a informação: se quanto mais 
ativismo e exposição, mais homofobia gerada e sofrida por
homossexuais, como pode o país ser o maior foco no 
mundo porque é uma região com ativismo gay ainda 
inicial?
Os três parágrafos seguintes se dedicam a trazer informações 
da pesquisa sobre países da África que não aceitam pessoas 
LGBT, sendo a sexualidade fora da norma considerada crime, 
além de países asiáticos que também condenam a sexualidade 
dessas pessoas. O que novamente, gera contradições: sabe-se 
que nesses países, justamente por terem uma homofobia 
estrutural que vem do próprio estado e torna crime ser 
homossexual, pouco ou nenhum movimento gay existe. 
Assim, onde estaria a relação entre ativismo (causa) e 
homofobia (efeito)?
No parágrafo seguinte, reforçando as falhas da pesquisa, o 
discurso jornalístico realiza uma crítica: “O estudo da Anistia 
é pobre em estatísticas a respeito do crescimento da 
homofobia no mundo. A autora baseia sua tese na avaliação 
de que existe uma ‘coalizão’ homofóbica internacional, na 
maioria das vezes informal e sem ligação, mas em alguns 
casos atuando de modo coordenado”.

e intolerante. Há uma reação”;

Religião fomenta a homofobia:

“Movimentos religiosos, de acordo com
a Anistia, têm um papel fundamental na 
disseminação da homofobia. Baird 
destaca igrejas evangélicas nos EUA, o 
Vaticano e o fundamentalismo 
muçulmano como ‘líderes’ dessa 
coalizão, mas não apenas eles. 
Lideranças judaicas e hindus também 
têm adotado uma postura cada vez 
mais agressiva, segundo ela.
Em recentes conferências da ONU 
sobre população, racismo e direitos das 
mulheres, por exemplo, esses grupos 
ajudaram a derrubar medidas que 
reconheciam direitos específicos dos 
homossexuais”;

Homofobia é o medo do 
homossexualismo: “Baird não vê 
problema em categorizar elementos tão 
diferentes sob o mesmo rótulo de 
‘homofóbicos’. ‘São todas 
manifestações de um medo que existe 
do homossexualismo’, justifica”;

Existem muitos avanços e direitos 
conquistados, mas ainda muitas 
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Nos parágrafos seguintes, o discurso do texto jornalístico 
passa a atribuir, ora à Baird, ora à Anistia, informações que 
relacionam o fundamentalismo religioso, gangues, 
movimentos políticos, estudos científicos e até artistas pop à 
homofobia. 
O interdiscurso de que religião fomenta a homofobia 
aparece em enunciados como “Movimentos religiosos, de 
acordo com a Anistia, têm um papel fundamental na 
disseminação da homofobia. Baird destaca igrejas evangélicas
nos EUA, o Vaticano e o fundamentalismo muçulmano como 
‘líderes’ dessa coalizão, mas não apenas eles. Lideranças 
judaicas e hindus também têm adotado uma postura cada 
vez mais agressiva, segundo ela.
Em recentes conferências da ONU sobre população, racismo e
direitos das mulheres, por exemplo, esses grupos ajudaram a
derrubar medidas que reconheciam direitos específicos dos 
homossexuais”. 
Há também o interdiscurso de que homofobia é o medo do 
homossexualismo: “Baird não vê problema em categorizar 
elementos tão diferentes sob o mesmo rótulo de 
‘homofóbicos’. ‘São todas manifestações de um medo que 
existe do homossexualismo’, justifica”.
O interdiscurso de que existem muitos avanços e direitos 
conquistados, mas ainda muitas dificuldades enfrentadas 
pelas pessoas LGBT é evocado nos parágrafos sobre a 
questão da homofobia na América Latina: “Na América 
Latina, a reação homofóbica se manifesta de forma peculiar. 
Poucos países no continente têm legislação dura contra os 
gays, e alguns lugares, como Brasil, Equador, México e 
Argentina, têm estado na vanguarda da aprovação de medidas
contra a discriminação.
No entanto é na América Latina que ocorrem alguns dos mais 

dificuldades enfrentadas pelas 
pessoas LGBT: “Na América Latina, a 
reação homofóbica se manifesta de 
forma peculiar. Poucos países no 
continente têm legislação dura contra 
os gays, e alguns lugares, como Brasil, 
Equador, México e Argentina, têm 
estado na vanguarda da aprovação de
medidas contra a discriminação.
No entanto é na América Latina que 
ocorrem alguns dos mais violentos 
ataques contra homossexuais. Brasil e 
Argentina ‘lideram’ nesse quesito”

Mesmo sofrendo dificuldades 
provocadas pela homofobia, é melhor 
continuar lutando a voltar para o 
silêncio: “Os gays de ontem sofriam 
com o silêncio. Os de hoje sofrem com 
a violência. Então a situação piorou? 
Não. O silêncio é provavelmente pior”.
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violentos ataques contra homossexuais. Brasil e Argentina 
‘lideram’ nesse quesito”.
Por fim, o discurso jornalístico novamente traz o discurso 
contraditório da autora. Ela apresenta o interdiscurso de que 
mesmo sofrendo dificuldades advindas da homofobia, é 
melhor continuar lutando a voltar para o silêncio: “Os 
gays de ontem sofriam com o silêncio. Os de hoje sofrem com
a violência. Então a situação piorou? Não. O silêncio é 
provavelmente pior”.

(21) Folha de S. 
Paulo/ 18 de 
julho de 2004/ 
Mundo/ A17

Parada gay não barra 
avanço da homofobia
em SP

Dentro do contexto da violência sofrida pelas fontes e o 
enfoque da matéria sobre os relatos, dá a elas capital 
simbólico e um lugar de fala privilegiado – embora elas não 
possuam capital social, visto que tem poucos de seus direitos 
reconhecidos. Os ativistas adquirem um lugar de fala de 
autoridade sobre o assunto por serem representantes de 
instituições mobilizadas para defender o direito das pessoas 
LGBT. Porém, cabe dizer que tais capitais simbólicos 
adquiridos são resultado da conjunção do contexto em que a 
matéria foi escrita e suas posições sociais.

De certo modo, alguns interdiscursos presentes na reportagem
anterior surge aqui novamente. De fato, é como se esta se 
dedicasse a comprovar a tese defendida na reportagem 
principal, como pode se observar através do segmento destaco
no enunciado: “A cidade que se orgulha de ter a maior parada 
gay do mundo coleciona relatos que evidenciam o paradoxo 
de o aumento da visibilidade gay vir acompanhado do 
crescimento da homofobia”.
Os quatro parágrafos seguintes apresentam o relato das 
vítimas e parentes sobre a violência homofóbica sofrida. Na 
conjunção do enunciado de Marcela e Deisy às informações 

Interdiscursos:

Pessoas LGBT não tem amparo social
(da família, estado) e, por vezes, sofre 
violência do próprio estado:
“Fui arrastada pelos cabelos em uma 
delegacia’, conta a transexual Marcela, 
31 – que tinha ido ao local registrar 
queixa contra a agressão sofrida em 
uma rede de fast food.
A travesti Deisy, 32, diz que recebeu 
golpes de cassetete ao se recusar a 
atender à ordem policial de sair da rua 
onde faz programa.
Já João Paulo de Almeida – ‘uma 
menina’, no relato da mãe, Nilza de 
Almeida – teve pior sorte. Foi 
assassinado com três tiros, aos 21 anos, 
numa manhã de sábado, supostamente 
por um motoboy. O crime permanece 
sem solução há quase dois anos”

A matéria segue em 
continuidade, como 
coordenada à material 
principal. Possui o mesmo 
enquadramento de 
Denúncia porque além de 
revelar violências sofridas 
pelas pessoas LGBT no 
contexto de uma cidade 
que se esperaria ser menos 
homofóbica, o faz ainda 
com o relato testemunhal 
das fontes que sofreram a 
referida violência. 
Diferente da matéria 
principal, essa apresenta 
várias fontes que, embora 
não apresentem vozes 
dissonantes, mas 
complementares, 
demonstram possibilidades 
conflituais na realidade.
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expostas pelo texto jornalístico é claro o interdiscurso de que 
essas pessoas LGBT não tem amparo social (da família, 
estado) e, por vezes, sofre violência do próprio estado. Os 
dois parágrafos sobre o relato de Nilza de Almeida, mãe de 
uma vítima, também ressoa com o discurso anterior. Eles 
também apresentam, através do discurso jornalístico, o 
interdiscurso de que a voz dessas pessoas é silenciada, como
no enunciado: “Um dia ele chegou em casa muito machucado.
Disse que tinha caído de um carro, mas eu acho que bateram 
nele e que ele mentiu para não me fazer sofrer”.
No discurso do ativista Luiz Mott, o interdiscurso da falta de 
amparo se repete: “Os dados com certeza são subestimados. 
Faltam informações de sete Estados e, em muitos casos, a 
família esconde a homossexualidade da vítima ou a polícia 
não a revela”. 
O interdiscurso de que a exposição gera aumento na 
homofobia surge no discurso jornalístico na voz do ativista 
Reinaldo Pereira Damião através do enunciado: “Os ativistas 
explicam a violência como uma reação da sociedade. ‘A 
comunidade homossexual está dando dois passos adiante, mas
a sociedade em geral tenta barrar esse avanço da única 
maneira que sabe lidar com a divergência, que é a 
violência’, avalia Reinaldo Pereira Damião, presidente da 
Associação do Orgulho GLBT de SP. Para ele, as paradas 
contribuem para uma falsa sensação de liberalidade. 
‘Mas, no dia seguinte, a realidade bate à porta’”. É 
interessante notar o uso de termos como “Os ativistas” que 
emula uma opinião hegemônica dentro deste grupo a partir da
opinião de alguns poucos consultados pela reportagem.
O interdiscurso da violência homofóbica institucionalizada 
emerge na última seção da matéria através de enunciados do 
texto jornalístico e na voz dos ativistas e de uma das vítimas. 

A voz das pessoas LGBT é silenciada 
pela violência homofóbica:
“Um dia ele chegou em casa muito 
machucado. Disse que tinha caído de 
um carro, mas eu acho que bateram nele
e que ele mentiu para não me fazer 
sofrer’, disse dona Nilza, 57, à Folha”

A exposição social gera aumento na 
homofobia: “Os ativistas explicam a 
violência como uma reação da 
sociedade. ‘A comunidade homossexual
está dando dois passos adiante, mas a 
sociedade em geral tenta barrar esse 
avanço da única maneira que sabe 
lidar com a divergência, que é a 
violência’, avalia Reinaldo Pereira 
Damião, presidente da Associação do 
Orgulho GLBT de SP. Para ele, as 
paradas contribuem para uma falsa 
sensação de liberalidade. ‘Mas, no dia 
seguinte, a realidade bate à porta’”.

A violência homofóbica é 
institucionalizada: “Segundo os 
ativistas, a realidade vem na forma da 
violência institucional praticada pelas
igrejas, apontadas como 
preconceituosas, pela escola, tida 
como um ambiente hostil, e pela 
polícia, que abusa do poder”
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Por exemplo: “Segundo os ativistas, a realidade vem na forma
da violência institucional praticada pelas igrejas, 
apontadas como preconceituosas, pela escola, tida como 
um ambiente hostil, e pela polícia, que abusa do poder”.
A matéria se encerra um interdiscurso similar ao que se 
encerrou a matéria da análise anterior: apesar da homofobia 
sofrida, é perceptível que está havendo mudança na 
maneira com que a sociedade encara as pessoas LGBT: 
“Apesar do quadro, o movimento é otimista. ‘Não dá para 
dizer que a sociedade não esteja violenta, mas ela também 
está diferente. A cada geração vamos aplainando o caminho’, 
diz Beto de Jesus”.

“Um travesti raramente consegue 
terminar o ciclo básico’, exemplifica 
Beto de Jesus, do Instituto Edson Néris. 
A extorsão policial, conta, não poupa 
nem toca-fitas e perfumes das travestis.
As famílias também não ficam atrás. ‘A 
homofobia começa dentro de casa’, diz 
Mott. Ativistas recebem semanalmente 
casos de adolescentes homossexuais 
expulsos de casa.
‘A realidade da gente é tão diferente da 
realidade das outras pessoas da 
sociedade, é tão medonha. Algumas 
pessoas têm um ódio tão mortal contra a
gente a ponto de querer nos colocar 
num campo de concentração’, desabafa 
Deisy”

Apesar da homofobia sofrida, é 
perceptível que está havendo 
mudança na maneira com que a 
sociedade encara as pessoas LGBT: 
“Apesar do quadro, o movimento é 
otimista. ‘Não dá para dizer que a 
sociedade não esteja violenta, mas ela 
também está diferente. A cada geração 
vamos aplainando o caminho’, diz Beto 
de Jesus.
A iniciativa do governo federal de 
implementar o Plano Nacional contra a 
Homofobia é elogiada. Mas, para Mott, 
falta um passo: ‘Ainda temos esperança 
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de que o presidente Lula aceite usar o 
boné com o arco-íris do movimento 
gay”.

(22) Folha de S. 
Paulo/ 18 de 
julho de 2004/ 
Mundo/ A17

Para a ONG, Brasil é 
modelo bom e ruim

Tanto a Anistia Internacional quanto a Secretaria de Direitos 
Humanos possuem capital social, político e simbólico no 
contexto da discussão. Como dito na análise (12) sobre 
Vanessa Baird, seu lugar de fala é conquistado por intermédio 
da publicação de seu trabalho pela Anistia Internacional.

O interdiscurso que engloba o texto é aquele de que o 
ativismo vem conquistando avanços, porém há muito a ser
feito. Tal interdiscurso surge tanto em enunciados do discurso
jornalístico quanto de Vanessa Baird e da Anistia. O padrão 
dos enunciados é expor uma característica positiva que 
represente o avanço e logo após, com o uso de uma oração 
adversativa, expor o problema (ou vice-versa). Como por 
exemplo, no enunciado: “Em alguns aspectos, o país é 
apontado como modelo para outras nações subdesenvolvidas, 
pelo (sic) força dos ativistas gays, por algumas iniciativas 
legais para eliminar a discriminação e pelo fato de o assunto 
ter deixado de ser tabu. Por outro lado, é no Brasil que se 
encontram alguns dos níveis mais alarmantes de violência 
contra gays, principalmente travestis, e de impunidade”.
O discurso de Baird, mais a frente, evoca o interdiscurso de 
que parte da homofobia é causada pelo machismo – apesar 
de tal enunciado vir acompanhado de preconceito sobre países
latinos, atribuindo essa “cultura do machismo” a essas 
localidades – e, novamente, como na matéria principal, o 
interdiscurso de que a exposição social gera aumento da 
homofobia: “A razão para o paradoxo, segundo ela, está na 
‘cultura do machismo’ de alguns países latinos e no fato de

Interdiscursos:

O ativismo vem conquistando 
avanços, porém há muito a ser feito:

“Um dos principais exemplos da 
realidade “extrema” vivida hoje por 
homossexuais está no Brasil, segundo a 
Anistia Internacional”

“Em alguns aspectos, o país é apontado 
como modelo para outras nações 
subdesenvolvidas, pelo (sic) força dos 
ativistas gays, por algumas iniciativas 
legais para eliminar a discriminação e 
pelo fato de o assunto ter deixado de ser
tabu. Por outro lado, é no Brasil que se
encontram alguns dos níveis mais 
alarmantes de violência contra gays, 
principalmente travestis, e de 
impunidade”

“O Brasil é realmente um exemplo da 
situação de extremos em que vivemos, 
porque você tem coisas muito boas 
acontecendo e uma terrível quantidade 
de violência. Existe um paradoxo muito 
claro’, diz a autora Vanessa Baird”

Como a matéria se trata de 
coordenada da principal e 
da anterior é esperado que 
o enquadramento seja o 
mesmo, Denúncia, assim 
como os valores-notícia, 
que também se repetem. O 
mesmo acontece com os 
interdiscursos (embora 
alguns tenham ocorrência 
em apenas uma das 
matérias).
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o homossexualismo no Brasil, principalmente entre 
travestis, ser em geral ‘explícito’, o que atrai a violência.”
Ao fim, temos o discurso da Secretaria de Direitos Humanos 
através de sua assessoria, que evoca o interdiscurso de 
estratégia política para justificar o recuo na ONU:
“Ouvida pela Folha, a Secretaria de Direitos Humanos disse 
que se tratou de uma ‘retirada estratégica’. ‘A falta de 
consenso era tão grande que nenhum outro país, por mais 
progressista, propôs o tema, por ter o mesmo 
entendimento que o governo brasileiro’, disse a assessora 
Renata Pelizon”.

“O livro diz que são cerca de 90 
assassinatos por ano e que apenas 5% 
resultam em punição, mas não cita as 
fontes. Ao mesmo tempo, o país tem 
uma influente comunidade gay, 
responsável pela já célebre passeata 
anual em São Paulo, que atrai mais de 1
milhão de pessoas, e por trabalhos de 
prevenção à Aids entre gays.
A pesquisadora também elogia 
campanhas criativas no Brasil, como 
uma realizada por grupos da Bahia, em 
1995, em que os ativistas ameaçavam 
divulgar os nomes de políticos 
homossexuais que se opusessem a 
maiores direitos para a comunidade 
gay”

“Baird elogia o histórico do PT no 
combate à discriminação, mas diz que 
esperava mais do governo Luiz Inácio 
Lula da Silva. Ela se disse 
‘decepcionada’ com o fato de (sic) 
Brasil ter recuado, no início do ano, de 
uma moção que apresentou na ONU 
condenando o preconceito”

Parte da homofobia é causada pelo 
machismo/ a exposição social gera 
aumento da homofobia:
“A razão para o paradoxo, segundo ela, 
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está na ‘cultura do machismo’ de 
alguns países latinos e no fato de o 
homossexualismo no Brasil, 
principalmente entre travestis, ser em
geral ‘explícito’, o que atrai a 
violência”

Foi por causa da estratégia política 
que recuamos:
“Ouvida pela Folha, a Secretaria de 
Direitos Humanos disse que se tratou de
uma ‘retirada estratégica’. ‘A falta de 
consenso era tão grande que nenhum 
outro país, por mais progressista, 
propôs o tema, por ter o mesmo 
entendimento que o governo 
brasileiro’, disse a assessora Renata 
Pelizon”

(23) Folha de S. 
Paulo/ 23 de 
julho de 2004/ 
Cotidiano/ C4

Homofobia na escola
é tema de congresso 
que reúne 150 países

O lugar de fala ocupado pelas quatro fontes consultadas é 
privilegiado porque duas são representantes de instituições 
sociais consideradas especializadas no tema da educação. 
Uma das fontes documentais é um estudo que revela através 
de estatísticas, e assim possui capital social e simbólico do 
campo científico, a realidade das vivências de pessoas LGBT 
nas escolas. O outro se trata de um programa do governo 
sobre o tema, que possui capital simbólico e político. 

O lead e a maneira com que o discurso jornalístico destaca “A
homofobia na escola”, e logo em seguida deixa claro a 
importância do tema num congresso que reúne 150 países, é 

Interdiscursos:

A homofobia é um tema importante 
porque está recebendo muita atenção 
pelo campo da educação:

“A homofobia dentro da escola. Esse foi
um dos temas dos fóruns temáticos que 
precederam e pautaram o 4º Congresso 
Mundial da Internacional da Educação 
(IE, a maior organização sindical de 
educadores do mundo), que começou 

Seguindo o enquadramento
de Denúncia das últimas 
três reportagens analisadas,
esta matéria segue o padrão
da identificação de um 
problema (homofobia) e, 
apesar de não ser apontada 
suas causas, como nas 
anteriores, suas 
remediações (como evitar 
que ela ocorra nas escolas).
A matéria, de certo modo, 
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um indício do enquadramento de Denúncia, assim como ao 
mesmo tempo evoca o interdiscurso esse tema está 
recebendo atenção pelo campo da educação e por isso é 
importante.
Ao longo do texto, situações e vivências, ora expostas pelas 
fontes institucionais, ora pelas documentais, ressoam esse 
discurso ao longo do texto. Os casos são utilizados como 
formas de reforçar o discurso através da exemplificação, 
como é possível notar no enunciado: “Segundo educadores, 
de tão séria, a questão já levou à criação de, pelo menos, três
escolas públicas no mundo exclusivas para jovens gays, 
lésbicas, bissexuais e transgêneros (GLBT) que tiveram 
problemas de convivência com professores e colegas em 
escolas convencionais”. É interessante destacar a maneira 
com que ocorre uma relação anafórica em “a homofobia 
dentro da escola” > “de tão séria, a questão” > “problemas de 
convivência com professores e colegas” que alimentam e 
constroem um imaginário da homofobia no ambiente escolar, 
resumindo o a problemas de convivência.
Nos parágrafos seguintes, em que o discurso jornalístico 
expõe, através das fontes, o interdiscurso de que a homofobia
nas escolas é um problema grave a ser enfrentado, há a 
presença de provas auxiliares com dados estatísticos, 
principalmente aqueles oriundos da fonte documental 
“Juventude e Sexualidade”. 

 

ontem em Porto Alegre (RS) com a 
presença de delegações de mais de 150 
países e cujos debates e palestras 
ocorrem até a próxima segunda-feira”

“Segundo educadores, de tão séria, a 
questão já levou à criação de, pelo 
menos, três escolas públicas no mundo 
exclusivas para jovens gays, lésbicas, 
bissexuais e transgêneros (GLBT) que 
tiveram problemas de convivência 
com professores e colegas em escolas 
convencionais”

A homofobia nas escolas é um 
problema grave a ser enfrentado:

“Segundo a peruana Rebecca Sevilla, 
coordenadora do programa de igualdade
de oportunidades da IE, ‘apesar de não 
ser um tema muito debatido, há dados 
que apontam para a gravidade da 
discriminação contra esses jovens 
dentro da escola, tanto por professores 
como por outros alunos’.
Duas pesquisas da Unesco deixam claro
que essa é uma realidade também 
brasileira. Segundo o estudo ‘Juventude
e Sexualidade’, um quarto dos 
estudantes de 10 a 24 anos afirmam que
não gostariam de ter colegas 
homossexuais. Outros admitem até 

consolida o padrão de 
apoio em provas auxiliares 
estatísticas para apoiar o 
discurso das fontes.
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mesmo o uso de agressão contra esses 
jovens. Já entre professores, outra 
pesquisa revela que quase 60% deles 
afirmam ser ‘inadmissível’ uma pessoa 
ter relações sexuais com outra do 
mesmo sexo.
‘Não acredito que deveriam existir 
escolas separadas. Há, no entanto, que 
se prover alternativas para aqueles que 
sofreram violência’, avalia Wayne 
Clements, vice-presidente da Federação 
Canadense de Professores. 
Em maio, o governo lançou o ‘Brasil 
sem Homofobia’, que inclui ações em 
educação. Pelo programa, dez ministros 
passam a ter comissões que adaptarão 
as políticas já existentes para atender 
essa parcela da população”.

(24) Folha de S. 
Paulo/ 03 de 
dezembro de 
2004/ Cotidiano/ 
c7

Moradores do 
Butantã pretendem 
expulsar travestis de 
ruas do bairro

Pé-de-guerra. Ong 
diz que só diálogo 
encerra conflito

Os lugares de fala dos comerciantes, fontes envolvidas, 
ganham capital simbólico pelo contexto situacional para 
representar a vizinhança insatisfeita.
O delegado possui capital social por estar representando a 
polícia, assim como a presidente da ONG por estar 
representando a instituição.

É importante observar, tal qual relatado em trabalhos como o 
de Malu Fontes (2014), que as pessoas LGBT, muita das 
vezes, nos textos jornalísticos, são referenciadas através de 
sua sexualidade, principalmente no caso das pessoas trans, 
como nesta matéria em que Alcione Carvalho é marcada por 

Interdiscurso de que prostitutas estão 
provocando incômodo e perturbando 
a paz de moradores do Butantã:
Título, subtítulo e lead.

Interdiscurso de que os travestis devem
ser expulsos da região, mesmo que 
para isso outras pessoas saiam 
prejudicadas:
“Na última quinta-feira, mais de cem 
pessoas se reuniram com representantes 
da prefeitura e das polícias Civil e 

O enquadramento da 
matéria ainda não foi 
nomeado, é necessário 
verificar se virão mais 
matérias similares no 
corpus. É possível 
identificar semelhanças 
com o enquadramento 
Policial no que diz respeito
ao modo com que o 
discurso jornalístico 
destaca a identidade sexual 
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sua identidade de travesti e não por seu trabalho como as 
fontes jornalísticas em geral o são. 
Além disso, o discurso jornalístico utiliza o uso do artigo 
definido no masculino “o”/”os” e indefinido “um” pra 
designá-la, ignorando a identidade de gênero.
Outro ponto interessante a ser observado no discurso 
jornalístico é a forma de marcar a identidade de gênero das 
prostitutas que são travestis – a identidade na situação é 
irrelevante já que, em princípio, o incômodo estaria sendo 
causado pela movimentação causada pela prostituição. O 
título da matéria é exemplo (“Moradores do Butantã 
pretendem expulsar travestis de ruas do bairro”)

O discurso predominante na matéria – que é enunciado desde 
o título da matéria – é o de que há um conflito entre os 
moradores e as prostitutas (referidas como travestis e 
mulheres), em que os moradores representam o lado vitimado 
e as profissionais do sexo as provocadoras do conflito – 
termos como “pé-de-guerra” (no chapéu que antecede o 
subtítulo) e “briga ferrenha” qualificam a disputa de espaço 
entre moradores e prostitutas.
Constrói-se, a partir do discurso das fontes envolvidas, uma 
imagem negativa das prostitutas, como barulhentas, 
vingativas e mal educadas. Tal imagem é até reforçada pela 
presidente da ONG que é necessário um trabalho educativo 
que deve ser antecedido, no entanto, de um diálogo entre as 
partes.
A ausência das prostitutas como fontes envolvidas, mais os 
enunciados das fontes presentes no discurso jornalístico 
ecoam, explicitamente, os interdiscursos que povoam o 
imaginário sobre prostitutas e travestis, como por exemplo o 
julgamento moral sobre os homens que são clientes das 

Militar, entre outros órgãos, para 
encontrar uma forma de expulsar o 
novo público da região. Entre as 
propostas, surgiu até mesmo a idéia de 
fotografar os carros dos clientes dos 
travestis para enviar as fotos de maridos
infiéis a suas famílias”

Interdiscurso de que prostitutas (e 
travestis) são mal educadas e 
violentas:
“Há quatro meses tenho que tomar 
Lexotan para dormir, porque elas ficam 
conversando, dando gritos e rindo na 
frente do meu portão. E toda manhã tem
camisinha no chão da frente da minha 
casa', diz a comerciante Joana – os 
nomes são fictícios, a pedido dos 
organizadores da reunião.
O comerciante João, por exemplo, diz já
ter sido vítima de vingança. Ele conta 
que discutiu com um travesti que estava
na frente de sua casa e na manhã 
seguinte encontrou seu carro – que fica 
estacionado na rua – com a pintura 
destruída.
'O nosso papel a gente está fazendo. O 
problema agora é de legislação. 
Enquanto ela não mudar, vamos ficar 
discutindo a mesma coisa', disse o 
delegado Marco Gomes de Moura, do 
51º DP, no Butantã”

e de gênero das pessoas 
envolvidas, porém não há 
uma situação de violência, 
como morte ou agressão 
direta a pessoas com 
sexualidades e gêneros 
dissidentes da norma. O 
discurso enunciado tanto 
pelo texto jornalístico 
quanto pelas falas das 
fontes reforça a imagem 
estigmatizada e 
preconceituosa de 
prostitutas, sejam elas 
travestis ou não, além da 
das travestis.
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travestis e a disposição até de  mandar foto deles para suas 
famílias (ver ao lado). Interdiscurso de que prostitutas (e 

travestis) são mal educadas, mas 
precisam de diálogo com os 
moradores incomodados:
“Para o travesti Alcione Carvalho, 
presidente da ONG Associação dos 
Profissionais do Sexo de São Paulo, o 
conflito no Butantã só será resolvido se 
houver diálogo entre os moradores e os 
travestis e prostitutas, que devem ser 
chamados para as reuniões. 'As soluções
têm que ser encontradas em conjunto. A
gente pode ter um trabalho educativo, 
para ensinar a falar mais baixo, não 
jogar preservativo no chão, mas para 
isso é preciso conversa. Se for no grito, 
ninguém consegue nada e o conflito 
continuará', diz”

(25) Folha de S. 
Paulo/ 06 de 
dezembro de 
2004/ Cotidiano/ 
c6

Ex-preso luta por 
visita íntima a 
travesti

Cidadania. Ex-
detento de Sergipe 
reivindica direito a 
relações sexuais com 
parceiro preso; 
demanda inédita 
coloca sistema em 
xeque

Jeferson e Shirley ocupam um lugar de fala bastante 
desprivilegiado: um foi detento e a outra ainda é; são pessoas 
cuja sexualidade e identidade de gênero fogem à 
heteronormatividade. Por isso, o lugar de fala possui valor 
simbólico dentro do contexto situacional, embora suas vozes 
não possuam capital social ou político.
As fontes autorizadas possuem lugar de fala conquistado a 
partir de seu capital social, de representação institucional e de 
domínio sobre um determinado campo.

Os três primeiros parágrafos da matéria se preocupam em 
construir uma imagem da situação de Jeferson e Shirley a 

Interdiscurso de que a visita íntima de 
um homem a outro homem ou a uma 
travesti num presídio é inusitado:

- Ver os três primeiros parágrafos

Interdiscurso de que travesti e 
homossexual são uma mesma 
identidade sexual e de gênero:

- Disperso ao longo do texto, desde 
artigos, pronomes e desinências de 

A matéria possui 
enquadramento Conquista 
de Direitos. Apesar, do 
discurso jornalístico evocar
em vários momentos 
interdiscursos ligados a 
preconceitos advindos da 
heteronormatividade, 
provoca também 
deslocamentos 
polissêmicos ao dar voz a 
pessoas LGBT, que 
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partir da descrição de uma habitual cena de visita íntima vista 
no complexo penitenciário, porém destacando a ruptura, 
inclusive qualificando a situação como “cena inusitada”. O 
uso das marcas de gênero ligada ao vestiário, serve como 
reforço de ruptura (“entre saiotes e batons”/ “par de calças e a
barba feita”). O enunciado também põe em dúvida o discurso 
da fonte (“ ..., e assim abandonar o que chama de ‘amor da 
sua vida’”). Além disso, o próprio discurso jornalístico 
destaca a identidade de gênero de Shirley, porém, mesmo 
assim, continua a tratá-la no masculino ao final do terceiro 
parágrafo. : “Tarde de sábado em Sergipe. Em frente ao 
Complexo Penitenciário Carvalho Neto, em São Cristóvão (a 
25 km de Aracaju), cerca de cem mulheres, aprumadas como 
podem, dispõem-se em fila. A cena é típica dos dias de visita 
íntima – quando os presos e as suas parceiras têm relações 
sexuais atrás das grades.
Entre saiotes e batons que adentram a cadeia para a revista 
prévia está o par de calças e a barba feita de Jéferson Vieira
dos Santos, 23, o único homem da fila.
É com essa cena inusitada que sonha o ex-detento Jéferson 
desde que foi obrigado a deixar a penitenciária de São 
Cristóvão, há pouco mais de 45 dias, e assim abandonar o que
chama de ‘amor da sua vida’: o companheiro Robson 
Roberto Silva Santos, 28, mais conhecido por Roberta 
Shirley Chayenne – um travesti, que prefere ser apontado 
com artigos, substantivos e adjetivos flexionados no 
feminino”.
É necessário ressaltar, no entanto, que mesmo ao não 
reconhecer a identidade de gênero de Shirley, equiparando-a a
identidade homossexual, e tratar o contexto como algo 
inusitado, o discurso jornalístico humaniza as fontes 
envolvidas ao dar lugar de fala a essas vozes de forma quase 

gênero se referindo a Shirley no 
masculino, ao tratamento da identidade 
gênero trans como homossexual. Deve 
se ressaltar, no entanto, que àquela 
época era pouquíssima a discussão e a 
visibilidade midiática das pessoas trans,
assim como o reconhecimento de suas 
reivindicações.

Deslocamento polissêmico com o 
discurso de que os gays/ as pessoas 
LGBT conseguem reconhecer que sua
cidadania não é respeitada e 
reivindicam acesso aos direitos a que 
pessoas heterossexuais têm acesso:

- Ao longo do discurso jornalístico a 
partir dos intertítulos “Batalha”
e “Encarcerado”. Também ao longo do 
discurso enunciado pelas fontes, como 
nas sequências a seguir que servem de 
exemplo:

“Para fazer uma surpresa para Shirley, 
Jeferson mandou estampar uma 
camiseta branca com a foto dela e 
agüentou as gozações sobre seu plantão 
no alombrado.
'Já sofri tanta perseguição e humilhação 
que não me abalei.'
Ainda assim, Jeferson conseguiu tempo 

evidenciam a maneira com 
que se tornam sujeitos 
subalternos em nossa 
sociedade, além de 
reivindicar a conquista de 
direitos.
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predominante no texto. O discurso das fontes revela a 
realidade vivida pelas pessoas LGBT, seja através do relato 
das dificuldades impostas pelo sistema carcerário para as 
fontes se encontrarem, que culminaram, por exemplo, na 
tentativa de suicídio de Shirley, assim como pela homofobia 
enfrentada por elas. 
Um exemplo é o discurso de Jeferson na seguinte seqüência: 
“Como a gente é pequeno no meio desses homens grandes, é 
sempre esquecido. Se não fosse a doutora Márcia para me 
ajudar...”. Este enunciado é um deslocamento polissêmico 
porque explicita o lugar de fala subalterno de Jeferson como 
homossexual/ ex-presidiário e o próprio reconhecimento dele 
nesta posição, enquanto localiza a esfera jurídica como aquela
que possui capital social na ordem do discurso.
O discurso jornalístico que segue, continua o interdiscurso 
com potencial deslocamento polissêmico ao narrar a 
repercussão da reivindicação de Jeferson no campo jurídico.

e energia para buscar auxílio de órgãos 
do Estado e associações de direitos 
humanos e dos homossexuais de forma 
incansável. Bateu na porta da OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil) de 
Sergipe, da Associação Unidas, da 
Associação dos Travestis de Aracaju, da
Vara de Execuções Penais, da 
Defensoria Pública, de rádios e jornais.  
'Sabia que o caso ali era de preconceito.
E, contra isso, só o amor vale', 
romantiza o ex-detento.
Ao ver a determinação do rapaz, as 
carcereiras aos poucos substituíram as 
piadas sobre Jeferson por comentários 
do tipo: 'Quisera eu ter um homem 
desses'.

“Sozinha e sem nenhuma previsão sobre
quando poderia rever Jeferson, Shirley 
perdeu as estribeiras e virou um copo de
água sanitária goela abaixo. Ainda hoje,
sente fortes dores no estômago.
Jeferson ficou sabendo do episódio e 
falou com a Associação dos Travestis. 
'Queriam organizar um protesto em 
Aracaju e disseram que chamariam 
travestis do Brasil todo para participar 
do movimento', conta ele. 
A notícia deixou a direção penitenciária
e membros do Departamento do 
Sistema Penitenciário (Desipe) de 
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cabelos em pé.
E, em poucos dias, Jeferson estava com 
a carteirinha de visitante comum 
liberada”.

(26) Folha de S. 
Paulo/ 06 de 
dezembro de 
2004/ Cotidiano/ 
c6 

Se aprovada, decisão 
será inédita

Como todas as fontes são autorizadas, elas possuem lugares 
de fala equivalentes. Fontes documentais como a LEP e a 
Constituição, possuem mais capital social e simbólico porque 
ditam leis. A partir daí, as outras fontes, que representam 
instituições do sistema penitenciário ou do campo jurídico, 
herdam os capitais de suas respectivas instâncias que 
representam.

Os discursos presentes na matéria jornalística se dividem 
entre aqueles que são favoráveis a concessão de direitos à 
Jeferson e Shirley, e que tentam romper com o discursos 
preconceituosos com sexualidades e gêneros dissidentes da 
norma, e aqueles que reforçam preconceitos deste tipo.
Através dos três primeiros parágrafos da matéria o discurso 
jornalístico explica que, pela lei, a visitação íntima seria 
permitida, porém a falta de jurisprudência levanta dúvida 
quanto a questão pelas autoridades. Essa construção somada a
sequência seguinte, um enunciado que possui fala da 
defensora de Jeferson, Márcia Cavalcanti, evoca o 
interdiscurso de que é o preconceito o responsável pelo 
impedimento da visita de Jeferson a Shirley: “Não há 
empecilho legal para consumação da visita íntima entre 
Jeferson e Shirley. A questão é de boa vontade e de 
mentalidade', dispara a defensora pública do Estado de 
Sergipe Márcia Cavalcanti, advogada de Jeferson.
Para a defensora, diante de tantos avanços em relação aos 
homossexuais, restringir a visita íntima entre casais gays é

Deslocamento polissêmico de o acesso 
aos direitos de Shirley e Jeferson (e 
das pessoas LGBT) é impedido não 
pela lei, mas pelo preconceito 
existente nas instâncias responsáveis 
pela aplicação dessas leis:
- Todo o discurso jornalístico segue 
essa construção discursiva, como a 
sequência destacada na coluna anterior. 
Elenca-se a seguir outra sequência que 
segue esse discurso:

“Quando o caso de Jeferson veio à tona,
o Desipe alegou ter barrado a entrada 
dele devido a um regulamento que 
proíbe os ex-detentos, por 90 dias a 
partir de sua liberdade, de voltarem ao 
presídio onde foi cumprida a pena. 
Quando a discussão se voltou para o 
direito à visitação íntima, segundo 
Evânio José de Moura Santos, 
coordenador de políticas penitenciárias 
da OAB, membros do Desipe 
rechaçaram o pedido alegando que isso
estimularia os comportamentos 
homossexuais e a promiscuidade e 
intensificaria a epidemia de Aids nos 

A matéria é uma 
coordenada da unidade de 
análise anterior e possui o 
mesmo enquadramento 
Conquista de direitos. O 
discurso jornalístico, a 
partir das fontes 
autorizadas, denuncia o 
preconceito existente no 
âmbito do sistema jurídico 
com relação as pessoas 
LGBT. A denúncia parte da
voz de fontes favoráveis ao
acesso de direitos humanos
pelas pessoas LGBT, em 
contraposição ao discurso 
preconceituoso de fontes 
autorizadas que 
representam instituições 
responsáveis pelo 
impedimento da visita 
íntima de Jeferson a 
Shirley.
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uma 'postura puramente preconceituosa e 
discriminatória'.”
A construção dos parágrafos seguintes pelo discurso 
jornalístico são um deslocamento polissêmico que denunciam 
o discurso preconceituoso dos representantes das instituições 
do sistema carcerário. Tal construção se dá a partir do jogo de
contraposição dos argumentos entre eles e outras fontes, que 
defendem o direito das pessoas LGBT, e também a partir da 
exposição de interdiscursos daquelas fontes que são 
explicitamente preconceituosos, sejam porque relacionam 
causamente a homossexualidade a uma intensificação da 
epidemia de Aids nos presídios ou ridicularizam a relação 
entre Jeferson e Shirley (ver na coluna ao lado).

presídios.
'É um aburdo. Fere a LEP e a 
Constituição. As autoridades públicas
estão à margem da evolução social de 
tolerar seu semelhante no tocante à 
sexualidade', afirma Santos. 'Pode 
parecer uma bobagem, mas o caso de 
Jeferson é um exercício da cidadania e
da dignidade humana.'
A Secretaria de Justiça e o Desipe 
negam que tais argumentos tenham sido
apontados e investem num discurso 
mais liberal.
'Não somos contra essa relação, mas 
queremos discutir amplamente a 
questão', afirma Abelardo Inácio, 
diretor do sistema penitenciário de 
Sergipe. 'Se são favoráveis à visitação 
íntima entre homossexuais, mas 
impedem o exercício do direito, é 
como se fossem contra', rebate Santos.
'Há muito preconceito em todas as 
instâncias, mas a questão moral está 
ultrapassada', diz o secretário da 
Justiça.
Mais ou menos. Givaldo Silveira de 
Jesus, diretor da penitenciária onde 
Shirley está, titubeia ao comentar o 
caso. 'É uma coisa inédita um homem
querer visita íntima com seu... nem 
sei como dizer, seu marido, esposo, 
amiguinho', diz, entre risos.”
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(27) Folha de S. 
Paulo/ 08 de 
dezembro de 
2004/ Cotidiano/ 
c9

Gays fazem protesto 
contra projeto de lei

Discriminação. 
Criação de programa 
de auxílio para “cura 
de homossexuais” 
será votado hoje na 
Assembléia do Rio

Édino Fonseca, o deputado estadual, ocupa lugar de fala 
privilegiado pela sua profissão política, que lhe agrega capital
social e político. Cláudio Nascimento, enquanto presidente de
uma instituição que milita pela causa das pessoa LGBT, 
possui capital social, por sua função institucional, político, 
enquanto militante de uma causa, e simbólico, enquanto 
pessoa LGBT que protesta pelo grupo de que faz parte. A mãe
de Cazuza, Lucinha Araújo, porta capital  simbólico herdado 
pelo seu filho, que foi um cantor popular e que integrava a 
comunidade de pessoas LGBT.

Ao dedicar três parágrafos à voz do deputado estadual do 
projeto, Édino Fonseca, o discurso jornalístico privilegia sua 
voz, em detrimento da dos manifestantes que é contemplada 
em apenas um parágrafo. Tal destaque não é concedido 
apenas em nível quantitativo, mas qualitativo também – o 
deputado expõe e argumenta em favor da ideia do projeto; se 
defende da manifestação ao dizer que havia sugerido uma 
audiência pública sobre o projeto, assim como o 
amadurecimento da ideia, que segundo ele foi negada pelo 
presidente da assembléia.
Do outro lado, tem-se a exposição interdiscursos fossilizados 
que se opõem ao discurso do deputado, a partir de argumentos
de lugar comum, sem apontar os problemas de um programa 
como o sugerido pelo deputado. 
Além disso, o discurso jornalístico se alinha ao discurso que 
compreende a homossexualidade como um problema a ser 
superado – tal construção se evidencia no uso de termos como
“auxílio” (que pressupõe necessidade de ajuda) e “mudança 
voluntária” (que pressupõe escolha, opção), no lead, ou “cura 
de homossexuais”, no subtítulo, que guarda o pressuposto da 
homossexualidade como doença.

Interdiscurso de que a 
homossexualidade é um problema a 
ser superado e as pessoas que o 
possuem precisam de ajuda para 
voltarem a ser normais:

- lead e subtítulos;

“Fonseca afirmou, no entanto, não 
entender o porquê do protesto. 'Não 
entendo a manifestação. Meu projeto é 
para homossexuais infelizes e não 
satisfeitos. Quem está feliz segue com 
sua vida.'”

Interdiscurso em defesa do deputado, 
que desejava promover audiências 
públicas e amadurecer a ideia antes 
de tentar aprová-lo:

“Édino Fonseca se disse surpreso. 
'Queria promover audiências públicas 
antes de tentar aprová-lo', afirmou o 
autor do projeto.
Segundo ele, seu projeto está sendo 
usado como 'boi de piranha' pelo 
presidente da Casa, Jorge Picciani. 
'Defendi que precisávamos amadurecer 
a idéia, mas ele disse: 'Não. A Casa está
apanhando muito da imprensa e preciso 
dar uma satisfação', declarou. Picciani 
não foi encontrado.”

A matéria possui 
enquadramento Polícia de 
gênero por se estruturar em
torno do discurso de um 
deputado que propôs uma 
lei de conversão da 
sexualidade de pessoas 
homossexuais em 
heterossexuais, apesar de o 
acontecimento principal se 
referir a um protesto contra
tal projeto de lei. O texto 
jornalístico traz o discurso 
do deputado mais 
salientado que o dos 
manifestantes.
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Interdiscurso de que o projeto 
representa uma ameaça às pessoas 
LGBT;

“Entre mais de 200 manifestantes estava
Lucinha Araújo, mãe de Cazuza. 'Isso é 
coisa de quem não tem o que fazer', 
disse ela. Para o presidente do Grupo 
Arco-Íris, Cláudio Nascimento, o 
projeto é 'totalitário'. 'Começa hoje com 
os homossexuais, e amanhã?'”

(28) Folha de S. 
Paulo/ 09 de 
dezembro de 
2004/ mundo/ 
a17

Israel reconhece 
direitos de casais 
gays

Oriente Médio. 
Decisão do governo, 
que vale para 
algumas questões 
financeiras, gera 
reações enfurecidas 
de judeus ortodoxos

O ministro da Justiça de Israel, Meni Mazuz, ocupa o lugar de
fala mais privilegiado na matéria porque, enquanto uma 
autoridade do governo, herda, a partir de seu cargo político, 
capital social e político. O dirigente da Organização Nova 
Famlía, Irit Rosenblum,  adquire capital social e político 
enquanto papel de dirigente de uma instituição, e capital 
simbólico pelo contexto, já que se trata da defesa dos direitos 
das pessoas LGBT. Os rabinos David e Yitzhakri Batzri 
também possuem capital social, político e simbólico por 
serem representantes da segmentação religiosa que influencia 
política e culturalmente o país e se opõem diretamente a 
homossexualidade.

Apesar de trazer o acontecimento do reconhecimento dos 
direitos de casais gays pelo governo de Israel, o texto 
jornalístico também enquadra a Religião que envolve a não 
aceitação da homossexualidade pelos judeus ortodoxos, 
religião de influência política e cultural no país.
O discurso que predomina ao longo do texto jornalístico é que

Deslocamento polissêmico de que a 
decisão tomada pelo ministro 
israelense provoca é importante para 
o direito das pessoas LGBT e 
representa uma reviravolta no 
sistema judiciário do país:

“Mazuz disse que os casais gays serão 
tratados como os heterossexuais em 
algumas questões restritas, podendo 
fazer declaração conjunta de impostos, 
aplicações bancárias e comprar imóveis.
A decisão de Mazuz na prática foi 
tomada pela desistência do ministro de
apelar contra a sentença de um 
tribunal distrital de Nazaré que havia
reconhecido a legalidade de uma 
herança que envolvia parceiros do 
mesmo sexo.

A matéria apresenta como 
enquadramentos 
Conquista de direitos e 
Religião porque se 
estrutura em torno do 
reconhecimento do 
governo de Israel de 
direitos de casais 
homossexuais, enfocando o
que tal decisão representa, 
assim como também 
enquadra a discussão do 
ponto de vista da 
controvérsia com a 
segmentação religiosa 
judaica ortodoxa, que 
possui influência política e 
cultural naquele país e não 
aceita a homossexualidade.



246

a ação do ministro representa uma mudança importante no 
sistema judiciário do país, sendo um rompimento de uma 
barreira que impedia o acesso de casais homossexuais a 
direitos já reconhecidos para casais heterossexuais. Por 
representar um rompimento, com a ordem do discurso vigente
naquele contexto, que impedia o acesso a esses direitos por 
casais homossexuais, considera-se tal discurso um 
deslocamento polissêmico.
Tal construção discursiva ocorre ao longo do terceiro até o 
oitavo parágrafo, como pode se ver, por exemplo na 
sequência a seguir: “Segundo ele, os parceiros homossexuais 
têm direitos semelhantes aos casais não oficializados. Por 
mais que não tenham se casado formalmente, eles são 
considerados uma entidade legal em assuntos tributários e
não precisam pagar impostos ao transferirem de um cônjuge 
para o outro a propriedade de imóveis, na medida em que 
residem debaixo do mesmo teto.
A decisão representa uma reviravolta no sistema 
judiciário israelenses (sic). O predecessor de Mazuz, 
Elyakim Rubinstein, hoje ministro da Corte Suprema, 
havia deliberado em março de 2003 que uniões do mesmo 
sexo não deveriam ser reconhecidas pelo Estado de 
Israel.”
Nesta sequência anterior, por exemplo, o discurso jornalístico 
contrapõe a decisão do antecessor de Mazuz que havia optado
pelo não reconhecimento de casais do mesmo sexo pelo 
estado.
Já o enunciado das fontes religiosas, os rabinos Batzri, 
evocam o interdiscurso fossilizado de que a 
homossexualidade é um pecado que atrai a vingança divina e 
que as pessoas devem ajudar os homossexuais a deixar de 
viverem sua sexualidade.

O ministro disse não poder legislar. 
Mudanças na legislação israelense 
devem ser feitas, se for o caso, pelo 
Parlamento. Afirmou, no entanto, que 
se limitou a reconhecer práticas 
conjuntas no campo financeiro que 
envolvem pessoas do mesmo sexo.
Segundo ele, os parceiros homossexuais
têm direitos semelhantes aos casais 
não oficializados. Por mais que não 
tenham se casado formalmente, eles são
considerados uma entidade legal em 
assuntos tributários e não precisam 
pagar impostos ao transferirem de um 
cônjuge para o outro a propriedade de 
imóveis, na medida em que residem 
debaixo do mesmo teto.
A decisão representa uma reviravolta
no sistema judiciário israelenses (sic).
O predecessor de Mazuz, Elyakim 
Rubinstein, hoje ministro da Corte 
Suprema, havia deliberado em março
de 2003 que uniões do mesmo sexo 
não deveriam ser reconhecidas pelo 
Estado de Israel.
O jornal 'Haaretz' cita um informante do
ministério para quem é possível que 
uma barragem tenha sido agora 
rompida. A seu ver, os israelenses 
devem ser pragmáticos, assumindo as
mudanças contemporâneas.
A decisão ontem anunciada foi 
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aplaudida por defensores israelenses 
dos direitos da comunidade de gays e 
lésbicas. 'Isso é bastante dramático', 
disse Irit Rosenblum, que dirige a 
Organização Nova Família, defensora 
de menos ortodoxia nas regras 
aplicáveis às minorias sexuais. 'As 
pessoas agora não procurarão fazer de 
conta que o problema não existe', 
afirmou.”

Interdiscurso de que a 
homossexualidade é um pecado que 
atrai a vingança divina e que as 
pessoas devem ajudar os 
homossexuais a deixar de viverem sua
sexualidade:
“David Batzri, um respeitado rabino, 
afirmou que a decisão oficializa o 
homossexualismo e atrai a vingança 
divina, 
'com riscos de um novo dilúvio', 
segundo ele.
Seu filho, o também rabino Yitzhak 
Batzri, disse à emissora de rádio do 
Exército que a Torá, livro sagrado dos
judeus, condena o homossexualismo 
como sacrilégio. 'O que precisamos é 
ajudar as pessoas a abandonarem 
esse comportamento', afirmou o 
rabino.”
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(29) Folha de S. 
Paulo/ 10 de 
dezembro de 
2004/ mundo/ 
a12

Supremo do Canadá 
libera casamento gay

Direitos Civis. 
Premiê diz que levará
o projeto ao 
Parlamento no início 
de 2005; para a 
oposição, a votação 
será apertada

A Suprema Corte do Canadá representa a instância máxima 
do poder judiciário daquele país, assim como o premiê Paul 
Martin representa o executivo. Ambas as fontes autorizadas 
possuem capital social, político e simbólico, herdado pelos 
papéis ocupados por suas profissões. Desse modo, são os 
lugares de fala mais privilegiados na ordem do discurso no 
contexto desta matéria. As outras três fontes ocupam lugares 
de fala equivalente por herdarem capital social, político e 
simbólico das instituições que representam e o 
posicionamento delas quanto ao tema.

O discurso jornalístico dedica 15 parágrafos da matéria a 
exposição e explicação das consequências da decisão da 
Suprema Corte do Canadá, além de trazer vozes favoráveis a 
conquista dos direitos civis pelas pessoas LGBT, como o 
premiê daquele país, que pretende apresentar a proposta para 
votação, além do representante de uma instituição militante 
pelos direitos das pessoas LGBT. Assim, evidencia-se que o 
discurso predominante na matéria é de que a decisão da 
Suprema Corte representa um passo em direção à 
conquista dos direitos civis pelas pessoas LGBT. 
No discurso tanto do premiê, quanto do Supremo, é 
verificável deslocamento polissêmico. 
No uso do termo “uniformidade” e “balcanização do 
casamento” pelo premiê Paul Martin, por exemplo, seu 
discurso defende uma não fragmentação dos direitos de seus 
cidadãos (ver ao lado).
O discurso do líder conservador Stephen Harper expressa o 
interdiscurso fossilizado de que a votação não será fácil 
porque existe um grande número de parlamentares que se 
opõem à causa.
Já o interdiscurso evocado pelo pastor Gordon Young é o de 

Interdiscurso de que a decisão da 
Suprema Corte representa um passo 
em direção à conquista dos direitos 
civis pelas pessoas LGBT:

- grande parte do texto jornalístico, 
conforme foi explicado na coluna 
anterior enuncia tal discurso. Destacam-
se algumas sequências a seguir:

“De caráter consultivo, a manifestação 
da Suprema Corte atendeu a pedido 
feito pelo governo canadense (liberal) 
para que se pronunciasse sobre a 
constitucionalidade do casamento gay 
com o objetivo de votar sua 
legalização e evitar que casos 
continuassem a ser levados ao 
máximo tribunal.
Juízes de 6 das 10 províncias e de 1 dos 
3 territórios canadenses já haviam 
permitido a realização de casamentos 
entre pessoas do mesmo sexo, julgando
discriminatória a definição 
tradicional do casamento como uma 
união entre duas pessoas de sexos 
diferentes.”

Deslocamento polissêmico de que não 
deve existir acesso exclusivo de um 
direito a apenas um grupo de 
cidadãos:

A matéria possui o 
enquadramento Conquista 
de direitos porque se 
estrutura em torno da 
decisão do Supremo do 
Canadá de reconhecer a 
constitucionalidade do 
casamento entre pessoas do
mesmo sexo. O discurso 
jornalístico se alinha de 
maneira favorável a 
conquista de direitos LGBT
a partir da construção 
discursiva que privilegia o 
espaço dado às fontes que 
se posicionam 
discursivamente deste 
modo. No entanto, a 
matéria não deixa de ser 
polifônica ao trazer vozes 
contrárias ao casamento 
entre pessoas do mesmo 
sexo.
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que permitir que homossexuais se casem é corromper a 
instituição do casamento, que também está enunciado de 
forma fossilizado.

“O premiê Paul Martin disse que vai 
apresentar sua proposta até o início do 
ano. 'O governo acredita que a 
uniformidade seja absolutamente 
essencial, já que não queremos 
balcanização do casamento neste 
país', disse o premiê. 'Não acredito 
que possamos ter duas classes de 
cidadãos'.”

Deslocamento polissêmico de que a 
exclusividade do direito de se casar 
somente a casais heterossexuais é algo
que pertence ao passado:

“Vários séculos atrás, seria 
compreensível que o casamento 
estivesse disponível apenas a casais de
sexo oposto', disse a corte. 'O 
reconhecimento do casamento entre 
pessoas do mesmo sexo em diversas 
jurisdições canadenses, assim como 
em dois países europeus, desmente a 
assertiva de que o mesmo é verdade 
hoje.'”

Interdiscurso de que a oposição à 
votação é representativa:
“A votação vai ser bem apertada', disse 
o líder conservador Stephen Harper.”
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Interdiscurso de que a permissão do 
casamento entre pessoas do mesmo 
sexo corrompe essa forma de 
instituição sagrada:

“É um dia triste para nosso país', 
discordou o pastor Gordon Young, da 
Igreja Primeira Assembléia de Deus, ao 
canal de TV CBC. 'Deus está no DNA 
desta nação. Acreditamos que 
modificar a definição do casamento é 
modificar a instituição divina que 
Deus colocou para ordenar nossa 
sociedade', disse.”

(30) Folha de S. 
Paulo/ 10 de 
dezembro de 
2004/ mundo/ 
a12

Nos EUA, 
movimento reavalia 
tática

Como todas as fontes são autorizadas, representações 
institucionais ou políticas, elas possuem lugares de fala que 
são proporcionais na ordem do discurso, com capitais sociais, 
políticos e simbólicos herdados pelos papéis ocupados por 
suas profissões. O que as difere, de modo geral, é o 
posicionamento político de cada uma.

Apesar de ser uma matéria polifônica, há uma homogeneidade
no discurso jornalístico – o discurso hegemônico, seja nos 
enunciados jornalísticos ou das fontes, é conservador.
Entre as marcas textuais que evidenciam esse interdiscurso, 
de que o movimento deve recuar porque o ativismo gera 
um retorno hostil da esfera social e política, está a 
adjetivação nos dois primeiros parágrafos da matéria (lead), 
por exemplo. Termos como “amarga” e “objetivos mais 
modestos” qualificam um estado e uma necessidade, 

Interdiscurso de que  o movimento 
deve recuar porque o ativismo gera 
um retorno hostil da esfera social e 
política:

- lead

“Alguns ativistas, incluindo a liderança 
da HRC, dizem acreditar que perseguir 
insistentemente o casamento 
homossexual tenha apenas servido aos 
interesses de republicanos e 
conservadores religiosos, que soubera, 
utilizar a questão para angariar 
eleitores.
Segundo Matt Foreman, diretor 
executivo do grupo Força-Tarefa Gay e 

A matéria apresenta o 
enquadramento Política 
porque aborda choques de 
interesses dentro do 
movimento e também a 
influência do contexto 
político dos Estados 
Unidos nas estratégias 
pensadas pelo movimento 
LGBT.
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respectivamente, da discussão em torno do movimento. Tais 
qualificações reforçam a tese de que o movimento deve 
aceitar a derrota política e se retrair, mudando suas 
estratégias.
A tese é reforçada ao longo das contraposições realizadas 
entre os discursos das fontes, que representam, de acordo com
o jornal, algumas das instituições mais importantes na luta 
pelos direitos das pessoas LGBT, à época.
Algumas dessas fontes são qualificadas como conservadoras 
pelo texto jornalístico, sendo assim mais uma marca textual 
que evidencia o lugar de fala e o discurso dessas fontes.
Em contraposição a esse interdiscurso, há o do ativista Matt 
Foreman, que discorda em parte do discurso anterior, e da 
deputada Tammy Baldwin, cujos enunciados possuem o 
interdiscurso fossilizado de que a posição defensiva pode 
não é a melhor estratégia política para conquista de 
direitos (ver ao lado).
Por fim, o interdiscurso fossilizado de que a 
homossexualidade representa uma ameaça, e é necessário 
salvar a sociedade de uma destruição moral é enunciado na
voz do deputado Gerald Allen (ver ao lado).

Lésbica Nacional, todas as vitórias do 
movimento homossexual geraram um 
retrocesso na forma de legislação hostil,
discursos de ódio e até mesmo de 
violência”;

“Pragmáticos e políticos estão mais 
inclinados a apoiar a atitude moderada 
da HRC”;

“Trevor Potter, advogado republicano e 
membro da direção da HRC, diz que a 
nova posição do grupo não é um 
retrocesso, mas um reconhecimento de 
circunstâncias que se modificaram. 
'Simplesmente continuar o que 
estávamos fazendo não seria produtivo',
afirma.”

Interdiscurso de que adotar a posição 
defensiva não é a melhor estratégia 
política para conquista de direitos:

“A posição da HRC, entretanto, é 
contestada por outros grupos, para os 
quais sua estratégia significa uma 
rendição preventiva e um erro de 
cálculo político”;

“Ele discorda, entretanto, do que chama
de 'posição defensiva' de alguns 
ativistas. Para ele, gays e lésbicas 
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deveriam permanecer na ofensiva, 
mesmo que isso signifique avançar aos 
poucos: 'A pior coisa que se pode fazer 
é não lutar contra a intimidação, pois 
isso só faz com que ela piore'.”;

“A deputada democrata Tammy 
Baldwin, de Wisconsin, que é 
assumidamente lésbica, disse que o 
movimento foi pego despreparado nas 
votações deste ano. Ela apóia a idéia de 
conquistar direitos de modo 
progressivo”.

Interdiscurso de que  a 
homossexualidade representa uma 
ameaça, e é necessário salvar a 
sociedade de uma destruição moral:

“Na semana passada, a base republicana
no Congresso apresentou um projeto de 
lei que pretende proibir o uso de 
dinheiro público na compra de livros ou
em materiais que 'promovam a 
homossexualidade'.
Em artigo publicado ontem no jornal 
britânico 'The Guardian', o deputado 
republicano Geral Allen, do Alabama, 
disse que o intuito do projeto é 
'incentivar e proteger a cultura' 
americana. Segundo ele, 'salvar a 
sociedade da destruição moral' é uma 
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obrigação.
Questionado sobre a possibilidade de o 
projeto redundar em censura a autores 
como Shakespeare, por exemplo (que 
retrata casais gays em suas obras), Allen
disse que a versão atual do projeto não 
define como a questão será tratada.”

(31) Folha de S. 
Paulo/ 10 de 
dezembro de 
2004/ mundo/ 
a12

França deve vetar 
discurso homofóbico

O ministro da Justiça francês e o presidente daquele país 
possuem os lugares de fala mais legitimados na ordem do 
discurso, dado que representam figuras políticas que herdam 
capital político e social da posição que ocupam no campo 
político. A Igreja Católica tem lugar de fala também 
privilegiado por ser uma instituição que representa uma das 
maiores religiões do mundo, que também influência política e
social no mundo contemporâneo. As Associações de 
jornalistas possuem capital social por seu papel institucional.

A matéria é bastante equilibrada, não possuindo um discurso 
que predomine no texto jornalístico – ele dar espaço 
equivalente a vozes conflitantes. Ambas enunciam discursos 
fossilizados: há um interdiscurso de que a punição de 
pessoas que emitem discurso homofóbico irá diminuir a 
discriminação sofrida por homossexuais e outro de que 
uma lei que pune quem emite discurso homofóbico pode 
limitar a liberdade de expressão.
O primeiro interdiscurso é construído a partir da enunciação 
jornalística que segue até o terceiro parágrafo, e que 
contempla as falas do ministro e do presidente. O segundo 
surge nos dois parágrafos restantes do texto, que contempla a 
voz dos deputados, associações dos jornalistas e Igreja 
Católica.

Interdiscurso de que a punição de 
pessoas que emitem discurso 
homofóbico irá diminuir a 
discriminação sofrida por 
homossexuais:
- lead

- “A transformação do projeto em lei 
ainda depende de votação no Senado, 
que ocorrerá no fim deste mês. Se isso 
ocorrer, a discriminação por gênero ou 
orientação sexual passará a ser tratada 
da mesma forma que os atos de 
discriminação racial ou anti-semitas.
Segundo o ministro da Justiça francês, 
Dominique Perben, a lei é necessária 
para coibir o aumento da homofobia no 
país. O presidente Jacques Chirac 
também defende o projeto. Ele afirma 
ter ficado chocado com um ataque 
ocorrido no ano passado contra um 
homossexual, que foi banhado em 
gasolina e queimado por vizinhos, 
sofrendo lesões graves”.

A matéria tem como 
enquadramento Conquista 
de Direitos. A matéria se 
estrutura em torno de um 
projeto de lei que pretende 
punir pessoas que 
enunciam discurso 
homofóbico. A matéria traz
fontes autorizadas que 
repercutem motivos que 
levaram à sugestão do 
projeto e suas possíveis 
consequências.
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Na primeira construção há uma exposição dos aspectos do 
projeto de lei: o que ele contempla, quem é punido e de que 
forma. Em seguida, as falas do ministro e do presidente 
surgem como argumentos que justificam a aprovação do 
projeto: o ministro diz a lei é necessária como forma de 
combater o aumento da homofobia no país, enquanto o 
presidente traz uma exemplificação com um episódio 
violento, que ilustra a violência sofrida por homossexuais.
O discurso jornalístico, então, a partir de fontes não definidas,
traz um contraponto ao primeiro interdiscurso e insere o 
segundo a partir de uma motivação política para o projeto de 
lei, que seria a tentativa do presidente diminuir o atrito com 
grupos de defesa dos homossexuais.
A construção do segundo interdiscurso, decorre com o 
argumento dos jornalistas e da Igreja Católica de que a lei 
pode limitar a liberdade de expressão.

Interdiscurso de que uma lei que pune 
quem emite discurso homofóbico 
pode limitar a liberdade de 
expressão:

“Mas, para alguns, o presidente está 
tentando amenizar os atritos criados 
com os grupos de defesa dos 
homossexuais devido à sua posição 
contrária à legalização do casamento 
gay – ele, no entanto, defende a já 
existente união civil.
O projeto tem despertado muitas 
críticas. Vários deputados do próprio 
partido governista se abstiveram de 
votá-lo. Associações de jornalistas 
dizem que a lei pode limitar a liberdade 
de expressão, levando os jornalistas a 
exercerem uma autocensura para evitar 
ações judiciais. A Igreja Católica 
também é contrária à lei, pois ela 
poderia impedir os padres de expressar 
sua oposição à legalização do 
casamento gay.”

(32) Folha de S. 
Paulo/ 11 de 
dezembro de 
2004/ cotidiano/ 
c6

Lei antidiscriminação
sexual corre risco

Pluralidade sexual. 
Projeto que revoga 
pena a infratores já 

Os lugares de fala ocupados pelos deputados e o secretário da 
Justiça são equivalentes, e agregam capital social e político a 
seus discursos. Já o organizador da Parada Gay adquire 
capital social e simbólico por seu papel de representação das 
pessoas LGBT.

Interdiscurso de que o projeto se trata 
de uma proposta homofóbica:
- a matéria quase completa apresenta 
esse interdiscurso. Alguns exemplos são
as sequências:

A matéria possui 
enquadramento Conquista 
de direitos e tem como 
discurso hegemônico de 
que a proposta é 
homofóbica porque vai de 
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foi aprovada em 
comissão na 
Assembléia 
Legislativa de SP

O discurso hegemônico na matéria é de que o projeto se 
trata de uma proposta homofóbica. A construção do 
discurso jornalístico desde o título e subtítulo (com o uso de 
termos como “corre risco”, por exemplo, para conotar a 
ameaça do projeto à defesa das pessoas LGBT), até a 
exposição das informações sobre a votação, uso de exemplos 
em que a lei anti-discriminação havia sido aplicada e o 
discurso dos apoiadores da lei, evidenciam esse interdiscurso.
Apenas um parágrafo, que contém um enunciado do deputado
proponente do projeto, possui o interdiscurso fossilizado de 
que a minoria não pode se opor a maioria (ver ao lado).

“Defensores dos direitos da comunidade
GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e 
Transgêneros) já se movimentam para 
barrar o projeto. Estiveram ontem com 
o secretário da Justiça, Alexandre de 
Moraes, pedindo para regulamentar a lei
10.948 e facilitar sua aplicação. 'A lei 
tem ajudado na análise prática dos casos
de discriminação. Vou ampliar os locais
para recebimento de denúncias, 
principalmente no interior do Estado', 
prometeu Moraes.”

“Reinaldo Pereira Damião, o 
organizador da Parada Gay, que reuniu 
1,8 milhão de simpatizantes em São 
Paulo em junho último, criticou o 
projeto do deputado Afanasio Jazadji. 
'Para ele, nós somos uma aberração. Ele
quer derrubar nossas conquistas. Mas 
acredito que a Assembléia paulista 
barrará sua proposta', afirma.
O deputado estadual Renato Simões 
(PT), autor da lei que estabelece as 
penalidades para quem discriminar 
homossexuais, não acredita que a 
Assembléia Legislativa aprove o projeto
de Jazadji. 'É uma proposta 
homofóbica', afirma.”

Interdiscurso de que  a minoria não 
pode se opor a maioria:

encontro a uma lei 
aprovada para defender os 
direitos das pessoas LGBT 
de não sofrer discriminação
por sua sexualidade ou 
identidade de gênero. O 
discurso do proponente da 
lei é homofóbico e ecoa o 
interdiscurso de as 
minorias devem se 
submeter às vontades da 
maioria e não se opor a 
elas.
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“Afanasio Jazadji diz acreditar que a lei 
10.948 é desnecessária. Para ele, a 
legislação atual abre uma brecha para 
que 'as minorias possam se sobrepor à 
maciça maioria da população', afirmou 
o deputado. 'Não sou contra 
homossexual. Sou contra aquele que 
quer agredir a maioria. Eles têm que se 
comportar como minoria'.”

(33) Folha de S. 
Paulo/ 13 de 
dezembro de 
2004/ cotidiano/ 
c6

Travesti ganha visita 
íntima de parceiro 
em prisão no SE

Cidadania. Encontro 
ocorreu no último 
sábado em sala 
reservada na 
enfermaria do 
Complexo 
Penitenciário 
Carvalho Neto 

Os lugares de fala são bastante desiguais: há a presença de um
secretário de justiça e de um ex-detento. Em um extremo, o 
secretário ocupa uma alta posição de legitimidade na ordem 
do discurso pelo capital social e político herdado por sua 
profissão. O oposto acontece com Jeferson, ex-detento, que 
possui apenas capital simbólico dado pelo contexto 
situacional do acontecimento.

O discurso jornalístico inicia a matéria com o interdiscurso de
que a Justiça de Sergipe inovou ao garantir um direito às 
pessoas LGBT no país, no caso, ao autorizar a visita íntima 
de Jeferson a Shirley. Essa construção se dá ao longo dos 
primeiros parágrafos do texto. Entre as marcas textuais que 
evidenciam o interdiscurso, estão o uso de termos como 
“vanguarda” e “inédita”, além da construção da narrativa, que
valoriza a história do casal e a controvérsia que envolveu 
atores sociais de diversos campos, como militantes e juristas.
Em seguida, o jornal expõe enunciados do secretário que 
apresentam o deslocamento polissêmico de que a situação 
representa algo novo e diferente, mas que é necessário 
ultrapassar questões morais e garantir o direito em todo o 

Interdiscurso de que  a Justiça de 
Sergipe inovou ao garantir um direito
às pessoas LGBT no país:

“A Justiça de Sergipe é vanguarda no 
país desde sexta-feira, quando autorizou
a visita íntima do ex-detento Jeferson 
Vieira dos Santos, 23, ao presidiário 
Roberto Silva Santos, 28, conhecido por
Roberta Shirley Chayenne – um 
travesti. O casal viveu junto um ano e 
meio atrás das grades e se separou 
quando Jeferson ganhou sua liberdade, 
há cerca de dois meses.
O Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária reconhece a 
visita íntima como direito 
constitucionalmente assegurado aos 
presos. A autorização de visita íntima 
entre homossexuais, no entanto, era 
inédita no Brasil.

A matéria dá continuidade 
a outra analisada 
anteriormente e possui o 
enquadramento Conquista 
de Direitos. A narrativa é 
estruturada em torno da 
história do ex-detento 
Jeferson que ganha 
autorização da Justiça de 
Sergipe para visitar sua 
namorada Shirley, que se 
encontra presa. Os 
discursos presentes na 
matéria tomam a 
autorização como uma 
inovação e um exemplo a 
ser seguido nos outros 
estados brasileiros, além da
ideia de que o caso pode 
contribuir para a 
diminuição de 
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país. Essa construção (ver ao lado), traz primeiro a impressão 
do secretário, de estranhemtno, porém é contraposta com a 
situação ocasionada pela publicação sobre o caso no jornal e 
fecha o discurso com a conclusão do secretário de que o caso 
deve servir como exemplo em outros estados brasileiros.
O discurso jornalístico tece através dos enunciados de 
Jeferson o interdiscurso de que a autorização representa 
uma vitória e uma contribuição contra a discriminação 
sofrida por pessoas LGBT (ver ao lado). Termos como 
“vitória” e sequências como “com amor, podemos superar 
tudo”, evidenciam o interdiscurso de conquista de direitos, 
enquanto sequências como “As piadas dos carcereiros e a 
demagogia da direção do presídio acabaram” evidenciam a 
contribuição do caso na diminuição do preconceito.

No último sábado, depois de um longo 
trâmite jurídico e polêmico entre 
diretores de presídio, juristas e 
militantes pró-direitos humanos, 
Jeferson e Shirley se reencontraram 
numa sala reservada na enfermaria do 
Complexo Penitenciário Carvalho Neto 
em São Cristóvão, a 25 quilômetros de 
Aracaju (SE)”.

Deslocamento polissêmico de que a 
situação representa algo novo e 
diferente, mas que é necessário 
ultrapassar questões morais e 
garantir o direito em todo o país:
“Ás 8h, Jeferson já estava no presídio 
entre as mulheres que, todo sábado, 
entram nas celas de seus companheiros. 
'Foi estranho ver um camarada no meio 
daquelas mulheres. Mas não houve 
tumulto', diz o secretário da Justiça de 
Sergipe, Emanuel Cacho.
'Estava uma pressão danada aqui depois
que a Folha publicou a matéria sobre o 
caso de Jeferson [na última segunda-
feira]. Os movimentos sociais e gays se 
articularam e, por conta disso, 
resolvemos antecipar a autorização da 
visita íntima dos dois para o último final
de semana', diz Cacho.
'A visita íntima é um direito. Mas a 
Justiça do Estado estava presa por uma 

discriminação sexual e de 
gênero.
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questão moral do sistema. E todo 
Estado do país tem de seguir nosso 
exemplo e liberar a visitação íntima 
para casais gays', afirma o secretário.”

Interdiscurso de que  a autorização 
representa uma vitória e uma 
contribuição contra a discriminação 
sofrida por pessoas LGBT: 
“Ao se reencontrar, o casal se abraçou 
entre lágrimas. De sorriso largo no 
rosto, Jeferson fechou a porta da sala 
reservada para a visita dos dois. 'É uma 
vitória. Fiquei emocionado quando vi 
Shirley. Choramos muito', conta. 'É 
como eu sempre digo: com amor, 
podemos superar tudo.'
Jeferson diz que, com a autorização da 
visita íntima, 'o fardo que carregava 
acabou. As piadas dos carcereiros e a 
demagogia da direção do presídio 
acabaram'. 'Estou radiante', comemora.”

(34) Folha de S. 
Paulo/ 14 de 
dezembro de 
2004/ cotidiano/ 
c4

Assessor de 
comunicação de 
tucano já foi acusado 
de censurar jornal

Na relação de forças dos lugares de fala, o discurso de 
Kobayashi adquire capital social e político herdado pelo seu 
papel institucional, porém perde em capital simbólico pelo 
contexto situacional, em que ele é acusado de censura por 
estudantes de jornalismo – tipo de ação condenada pelo 
campo jornalístico. Os estudantes, por sua vez, e a editora de 
fotografia, possuem capital social e simbólico, também 
adquirido pelo contexto situacional – porém, pelos motivos 
contrários ao do assessor Kobayashi: eles queriam fazer a 

Interdiscurso de que  o assessor 
censurou o jornal por preconceito 
contra a homossexualidade expressa 
na fotografia de capa: 
“Escolhido para chefiar a Comunicação 
da gestão José Serra (PSDB), o 
jornalista Sérgio Kobayashi foi acusado,
há dois anos, de barrar a impressão de 
um jornal dos alunos da Faculdade 

A matéria possui 
enquadramento Política. A 
narrativa jornalística é 
tecida a partir da 
contraposição entre 
discursos de acusação e 
defesa de que uma figura 
do campo político teria 
censurado uma publicação 
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discussão de uma temática de importância social. A vice-
diretora da faculdade e o jornalista e ex-coordenador do curso
de jornalismo possuem capital social adquiridos através de o 
papel ocupado por eles na instituição relacionada ao 
acontecimento.

O discurso jornalístico se apropria da voz dos estudantes de 
jornalismo para enunciar que o assessor censurou o jornal 
por preconceito contra a homossexualidade expressa na 
fotografia de capa. Apesar de trazer o discurso de defesa do 
assessor, de que o jornal não foi publicado por questões 
burocráticas, a construção textual descreve a fotografia e 
insere e proposta dos estudantes com aquela capa, trazendo 
em seguida as impressões de Kobayashi, segundo os 
estudantes. O discurso da vice-diretora Tereza Vitali possui o 
mesmo interdiscurso do assessor, diferente do discurso da 
editora de fotografia Brígida Rodrigues e do ex-coordenador 
do curso, que evocam o interdiscurso contrário – de que a 
atitude foi motivada pelo preconceito (com a observação de 
que o ex-coordenador acredita ter sido uma “decisão 
política”).
Ao final da matéria, para favorecer o discurso de que sua 
atitude não foi motivada por preconceito, ele diz que não 
achava a capa de “mau gosto” e não iria fazer “brincadeiras” 
novamente – os termos destacados em aspas pelo texto 
jornalístico indicam desculpas do assessor que tenta conotar 
sua ação anterior de outra forma. Além disso, soma-se o 
parágrafo de encerramento em que ele contrapõe a motivação 
preconceituosa da censura com as políticas municipais de 
apoio às minorias na época.

Cásper Líbero. Segundo os estudantes, a
medida equivaleu a censura.
Então presidente da Imprensa Oficial do
Estado, Kobayashi determinou que o 
órgão, que tinha convênio com a 
Cásper, não rodasse a edição de abril de
2002 do jornal 'Esquinas de SP', que 
trazia na capa foto de dois homens, um 
branco e um negro, se beijando, sob o 
título 'Intolerância'.
Sobre a foto foram inseridos 
digitalmente um brinco em cada 
modelo: um em forma de cruz e outro 
em fora de estrela-de-davi. Os 
estudantes jdizem que queriam mostrar 
uma imagem de tolerância para abrir a 
discussão.
Quando recebeu as provas do jornal, 
Kobayashi telefonou para a direção da 
faculdade e disse que a foto era de 'mau 
gosto'. A publicação, com editorial 
falando em 'censura', accabou sendo 
impressa com apoio da prefeitura.”;

“Os estudantes vêem de outra forma. 
'Queríamos despertar a discussão e, no 
final, houve censura e intolerância com 
o jornal', disse Brígida Rodrigues, então
editora de fotografia do 'Esquinas de 
SP'.”

de estudantes universitários
sobre intolerância por 
motivos preconceituosos.
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Interdiscurso de que a atitude foi 
motivada por medo e preconceito:

“'Acho que não cabe a palavra censura, 
o que houve foi uma decisão política de 
que aquele material agredia a sociedade.
Houve mais medo e preconceito do que 
intolerância', disse Marco Antonio 
Araujo, colunista da Folha, que na 
época coordenava o curso de jornalismo
da Faculdade.”

Interdiscurso de que  o jornal não foi 
publicado por questões burocráticas:
“Ontem, procurado pela Folha, 
Kobayashi reafirmou a frase segundo a 
qual a capa era de 'mau gosto', mas 
ressaltou que se tratava de uma 
'brincadeira'. 'Disse que, se fosse eu, 
usaria o recurso para produzir algo mais
educativo, mas quem me conhece sabe 
que sou brincalhão', afirmou.
Ele alega que o jornal não foi rodado na
Imprensa Oficial por questões 
burocráticas. 'O material veio direto da 
produção para rodar e não havia uma 
autorização da direção da faculdade', 
afirmou Kobayashi. 'Mandei o material 
para a faculdade e ele não voltou. Aí, 
quiseram fazer polêmica.'
vice-diretora da Cásper Líbero, Tereza 
Vitali nega ter havido censura. 'A 
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edição chegou à Imprensa Oficial 
através dos alunos, a direçao não tinha 
visto. Fomos chamados e trouxemos o 
material.' Questionada sobre o fato de o 
jornal não ter voltado à Imprensa 
Oficial para ser rodado após a 
autorização da direção, ela respondeu 
apenas que 'não foi o caso'.”;

Interdiscurso de que não houve 
motivação preconceituosa:

“Ex-aluno da Cásper Libero, Kobayashi
diz que é defensor das minorias. 
Questionado se, excluídas as 
'brincadeiras', ainda achava de 'mau 
gosto' a capa do jornal, ele disse que 
não. 'Por isso nem dei bola para a 
polêmica na época. Não me arrependo 
de nada.'
Sobre as atuais políticas municipais de 
apoio às minorias – a prefeitura tem 
programas de educação e cultura 
voltados para os homossexuais –, o 
assessor de Serra afirmou: 'Nada disso 
vai mudar'.”

QUADRO 8 – Unidades de análise detalhadas em 2014 (tipo de acontecimento, valor-notícia, uso das fontes)
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Jornal/ Data/ 
Editoria/ Página

Título/ Subtítulo
Tipo de 
acontecimento

Lead Valor-notícia Uso das fontes

(1) Folha de S. 
Paulo/ 17 de 
janeiro de 2014/ 
Cotidiano/ C7

Polícia acha que 
jovem gay 
cometeu suicídio

Para família e 
amigos, garoto 
foi assassinado

Investigação policial/ 
morte/ agressões

A Polícia Civil (quem) disse que,
por ora, não há indícios de que o 
adolescente achado morto no 
sábado no centro tenha sido 
assassinado (o que), como 
suspeitam parentes e amigos 
(quem).

JUSTIÇA - Polícia Civil autorizada;
- Familiares da vítima envolvidas;
- Amigos testemunhais;

A matéria cita uma fonte institucional (a Polícia 
Civil) e familiares e amigos, porém nenhuma das 
fontes é personalizada, nem possui a matéria 
discurso direto de nenhuma delas. Há presença de 
possibilidades conflituais, nas versões dadas pelas 
fontes. Discursos diferentes são identificadas através
do texto jornalístico embora não haja citações 
diretas.

(2) Folha de S. 
Paulo/ 18 de 
janeiro de 2014/ 
Cotidiano/ C5

Grupo protesta no
centro após morte
de adolescente 
gay

Realização de evento 
cultural/político/acadê
mico (inaugurações, 
fóruns, protesto, 
parada, lançamento de 
livro etc.)

Cerca de 200 manifestantes 
(quem) se reuniram ontem no 
largo do Arouche (o que) para 
cobrar investigações sobre a 
morte de Kaique Augusto Batista 
dos Santos, 16, cujo corpo foi 
achado no sábado no centro (por 
que).

CONFLITO - Polícia autorizada;
- Amigos testemunhal;
- Renan Araújo (amigo de Kaique que estava na 
festa onde ele foi visto pela última vez) 
testemunhal;

A matéria usa como fontes coletivos abstratos como 
polícia e amigos. A única fonte individual 
entrevistada é Renan. 
Ela apresenta possibilidades conflituais ao contrapor
as versões.

(3) Folha de S. 
Paulo/ 22 de 
janeiro de 2014/ 

Família volta 
atrás e admite 
que jovem gay se 

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

A família de Kaique Augusto 
Batista dos Santos (quem), 16, 
cujo corpo foi encontrado há 11 

SURPRESA -Família de Kaique Augusto Batista dos Santos 
envolvidas;
- Maria do Rosário (ministra, Direitos Humanos) 
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Cotidiano/ C1 suicidou

Mãe de Kaique, 
que criticara 
polícia por 
investigar 
hipótese, pediu 
desculpas; 
câmera mostra 
adolescente 
sozinho

Secretária de São 
Paulo diz que 
ministra fez 
proselitismo ao 
afirmar que rapaz
havia sido morto 
de forma brutal

dias quase irreconhecível sob o 
viaduto Nove de Julho, em São 
Paulo, surpreendeu ontem ao 
convocar uma entrevista coletiva 
para dizer que não tem dúvidas 
de que o garoto se suicidou (o 
que).

autorizada;
- Eloisa Arruda (secretária estadual de Justiça e 
Defesa da Cidadania) autorizada;
- Peritos qualificadas;
- Isabel Cristina Batista (mãe de Kaique) envolvida;
- Imagens das câmeras de segurança testemunhal;
- Ademar Gomes (advogado que auxiliou a família) 
qualificada;
- amigos e colegas de trabalho de Kaique 
testemunhais;
- diário encontrado no quarto de Kaique 
testemunhal;

A matéria apresenta inúmeras fontes dos mais 
diversos tipos (fontes oficiais, institucionais, 
coletivos abstratos –familiares, amigos- e até 
documentais). A matéria expõe através do texto 
jornalístico os vários conflitos de versões que 
acompanharam o caso.

(4) Folha de S. 
Paulo/ 22 de 
janeiro de 2014/ 
Cotidiano/ C1

Ministra fez 
‘proselitismo’, 
diz secretária

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

A secretária de Justiça de São 
Paulo, Eloisa Arruda (quem), 
criticou a ministra Maria do 
Rosário (o que) por ter afirmado, 
em nota oficial na última sexta-
feira, que Kaique dos Santos foi 
“brutalmente assassinado” por 
homofobia (por que).

PROEMINÊNCIA - Eloisa Arruda [através de nota oficial] (secretária 
de Justiça de São Paulo) autorizada;
- Maria do Rosário (ministra, Direitos Humanos) 
autorizada;
- Gustavo Bernardes (coordenador-geral de 
Promoção dos Direitos de LGBT da pasta de Maria 
do Rosário) autorizada;
- Secretaria de Direitos Humanos autorizada;

A matéria apresenta fontes de posições contrárias, 
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revelando diretamente possibilidades conflituais. 

(5) Folha de S. 
Paulo/ 28 de 
janeiro de 2014/ 
Cotidiano/ C1

Enterrado corpo 
de rapaz 
espancado 
durante assalto

Investigação policial/ 
morte/ agressões

Foi enterrado (o que) ontem, em 
Osasco (Grande São Paulo), o 
corpo de Bruno Borges de 
Oliveira (quem), 18, espancado 
por assaltantes até a morte 
(como) na madrugada de 
domingo (quando) na Bela Vista 
(centro) (onde).

TRAGÉDIA/
DRAMA

- ativistas dos direitos LGBT qualificadas
- um investigador autorizada
- testemunhas testemunhal
- polícia autorizada

A matéria apresenta fontes coletivas abstratas, sendo
que a única individual, um investigado, não recebe 
identificação também. As possibilidades conflituais 
são expostas através das versões das hipóteses da 
polícia e dos ativistas.

(6) Folha de S. 
Paulo/ 30 de 
janeiro de 2014/ 
Mundo/ A16

Chinês oferece 
R$ 317 mi a 
quem case com 
filha gay

Jovem, que tem 
companheira, fez 
apelo público 
para que pai 
aceite sua 
sexualidade

Relato de experiências 
de pessoas da 
sociedade civil

A filha lésbica de um magnata do
setor imobiliário de Hong Kong 
(quem) publicou em diversos 
jornais uma carta a seu pai para 
que ele aceite sua orientação 
sexual (o que). O empresário 
ofereceu US$ 130 milhões (R$ 
317 milhões) a um homem que 
queira se casar com sua filha para
que ela “tenha um bom 
casamento e filhos que possam 
herdar meu negócio”.

RARIDADE - Cecil Chao (dono da imobiliária Cheuk Nang) 
envolvida;
- Gigi Chao (filha do empresário) envolvida;

A matéria apresenta as duas fontes envolvidas no 
conflito familiar. 

(7) Folha de S. 
Paulo/ 7 de junho
de 2014/ 
cotidiano 2/ 6

Servidor gay 
obtém licença-
paternidade sem 
apelar à justiça

Prefeitura do 
Recife concedeu 

Decisão jurídica ou 
legislativa

Um servidor público 
homossexual do Recife (quem) 
conseguiu uma licença-
paternidade de seis meses para 
cuidar do filho sem precisar 
apelar à Justiça (o que). O bebê 
nasceu na quinta-feira (5).

JUSTIÇA -Mailton Alves Albuquerque (servidor da Prefeitura 
do Recife);
- Giovanni Aragão Brilhante (procurador da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos da prefeitura);

A matéria possui uma fonte envolvida e uma fonte 
autorizada.



265

prazo de seis 
meses, mesma 
duração do 
benefício 
garantido às 
mulheres

No parecer, 
procurador 
afirma não ver 
razão para negar 
o mesmo 
tratamento dado a
casais 
heterossexuais

(8) Folha de S. 
Paulo/ 17 de 
junho de 2014/ 
poder/ a6

Presidente de 
tribunal militar 
defende gays

Maria Elizabeth 
diz que 
homossexual não 
pode ser 
discriminado 
dentro da caserna

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

A nova presidente do STM 
(Superior Tribunal Militar) Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira 
Rocha (quem), 54, defendeu 
nesta segunda-feira (16) a 
igualdade de direitos para 
homossexuais do Exército, 
Marinha e aeronáutica e afirmou 
que o “Estado não pode 
promover o discurso do ódio” (o 
que).

PROEMINÊNCIA - Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 
(presidente do STM)

A matéria possui apenas uma fonte autorizada.

(9) Folha de S. 
Paulo/ 18 de 
junho de 2014/ 
cotidiano/ c4

Restaurante nega 
promoção a gays 
e leva multa em 
Maceió

Decisão jurídica ou 
legislativa

Uma churrascaria em Maceió 
(AL) (quem) foi multada em R$ 
16 mil pela Justiça do alagoas (o 
que) por ter se recusado a 
conceder uma promoção de 

JUSTIÇA - Advogado da churrascaria
- Celyrio Accioly (juiz)

A matéria possui duas fontes autorizadas. 
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Gerente teria 
pedido certidão 
de casamento 
para dar desconto

rodízio para um casal 
homossexual (por que).

(10) Folha de S. 
Paulo/ 21 de 
junho de 2014/ 
mundo/ a15

Governo 
americano amplia
benefícios de 
casais 
homossexuais

Promessa de 
Obama, regras 
valem mesmo em
Estados que não 
reconhecem a 
união

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

O governo dos Estados Unidos 
(quem) anunciou nesta sexta-
feira (20) que vai ampliar 
benefícios para casais 
homossexuais, cumprindo assim 
promessa feita por Barack Obama
em 2013 (o que).

PROEMINÊNCIA - governo dos Estados Unidos (através de anúncio);
- jornal “New York Times”;
- Eric Holder (secretário da Justiça).

Há presença apenas de fontes autorizadas na 
matéria. 

(11) Folha de S. 
Paulo/ 27 de 
junho de 2014/ 
mundo/ a12

Igreja deve ser 
mais tolerante 
com gays, diz 
texto do Vaticano

Relatório é 
baseado em 
questionário 
enviado a 
dioceses de todo 
o mundo, que 
ouviram fiéis 
sobre temas 
polêmicos

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

Um documento do Vaticano 
divulgado nesta quinta (26) 
afirma que a Igreja Católica 
precisa ser menos severa em seu 
julgamento dos homossexuais e, 
embora continue a se opor à 
união entre pessoas do mesmo 
sexo, deve acolher filhos de 
casais com igual dignidade (o 
que).

SURPRESA - documento (relatório) do Vaticano.

A matéria utiliza apenas uma fonte autorizada do 
tipo documental. 
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Bispos se 
reunirão em 
outubro para 
debater 
documento; para 
já expressou 
compreensão 
com 
homossexuais

(12) O Globo/ 10 
de julho de 2014/ 
Sociedade/ 26

... Os príncipes 
foram felizes para
sempre

Escrito por 
professor 
universitário 
americano, livro 
infantil narra a 
história de amor 
entre dois rapazes
em um reino 
encantado, com 
direito a 
casamento na 
igreja; autor 
planeja tradução 
para o português.

Realização de evento 
cultural/político/acadê
mico (inaugurações, 
fóruns, protesto, 
parada, lançamento de 
livro etc.)

No reino mágico de Evergreen, a 
princesa Elena é sequestrada por 
uma bruxa. Em resposta, seu pai, 
o rei Rufus, lança o desafio: 
quem salvar a beldade terá o 
direito de se casar com ela. Os 
jovens Gallant e Earnest 
resolvem, então, encarar a 
missão. E aí termina o caráter 
convencional da trama. Durante a
busca, os dois homens se 
apaixonam e, no fim, acabam se 
casando com pompa na igreja.
O conto de fadas contemporâneo 
é narrado no livro infantil “The 
princes and the treasure” (“Os 
príncipes e o tesouro”, em 
tradução literal) (o que), de 
Jeffrey A. Miles (quem). 
Professor da Escola de Negócios 
da Universidade do Pacífico, na 
Califórnia (Estados Unidos) 

ENTRETENIMENTO
/ CURIOSIDADE

- Jeffrey A. Miles (professor da Escola de Negócios 
da Universidade do Pacífico e autor do livro) 
envolvida
- Entidades cristãs radicais autorizada

Apesar de a matéria possuir como fonte apenas 
Jeffrey e citar como coletivo abstrato Entidades 
cristãs radicais, a matéria possui possibilidades 
conflituais ao questionar o autor sobre as críticas 
que ele recebeu através dessas instituições.
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(onde), ele teve a ideia há cerca 
de dois anos, enquanto assistia a 
uma apresentação com um 
príncipe e uma princesa num 
parque de diversões (como).

(13) O Globo/ 11 
de Julho de 2014/
Sociedade/ 30

Polícia procura 
homem que 
espancou lésbica 
em Ipanema

Ativistas 
protestaram 
ontem na porta de
bar onde houve o 
crime

Investigação policial/ 
morte/ agressões

A CET-Rio* e comerciantes da 
esquina das Avenida Henrique 
Dumont com a Rua Visconde de 
Pirajá, em Ipanema (quem), vão 
enviar à polícia imagens das 
câmaras de segurança para tentar 
identificar um homem que 
espancou a DJ Carla Ávila (o 
que) na última sexta-feira 
(quando). Ontem, Carla e a 
namorada, além de diversos 
ativistas, representantes da 
Comissão de Direitos Humanos 
da OAB e de ONGs, participaram
de um protesto em frente ao Bar 
20, onde se deu o crime 
homofóbico. A vítima conta que 
passava por lá e discutia com a 
namorada, depois da partida entre
Brasil e Colômbia pela Copa do 
Mundo, quando homem se 
levantou de uma das mesas do 
bar e, aos gritos de “sapatão”, a 
estapeou no rosto. Caída no chão,
Carla ainda foi chutada várias 
vezes na cabeça. Ela teve o 

JUSTIÇA - Carla Ávila (DJ que sofreu as agressões) 
envolvida;
- Cláudio Nascimento (coordenador do Programa 
Rio Sem Homofobia) autorizada;
- Monique Vidal (delegada da 14ª DP) autorizada;
- Luciana Mota (coordenadora do Núcleo de Defesa 
da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos da 
Defensoria Pública do Rio) autorizada;
- Coordenadoria Especial da Diversidade (CEDS) 
autorizada;
- Bar 20 (em nota publicada na internet) 
autorizada;
-Funcionários do bar testemunhal;
- Jean Wyllys (deputado federal, PSOL-RJ, em texto
publicado em sua página na internet) qualificada;

A matéria possibilidades conflituais ao trazer uma 
grande quantidade de fontes entre populares e 
instituições e autoridades políticas.
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tímpano estourado, além de 
escoriações, cortes e hematomas. 
De acordo com o casal, nenhum 
funcionário ou frequentador do 
bar fez algo para impedir a 
agressão (Como).

* Observação adicionada pelo 
pesquisador: CET-Rio é a 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego do Rio de Janeiro.

(14) O Globo/ 12 
de julho de 2014/ 
Sociedade/ 32

Prevenção para 
todos os gays

Homens que 
fazem sexo com 
homens devem 
usar 
antirretrovirais 
para conter Aids, 
diz OMS

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

A sugestão de que homens gays 
usem medicamentos 
antirretrovirais como forma de 
prevenir a infecção pelo HIV, 
divulgada ontem pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) (quem), mobilizou 
médicos e ativistas em torno do 
tema (o que). A eficácia do uso 
preventivo dos remédios – que, 
segundo pesquisas, pode reduzir 
em até 92% o risco de infecção – 
é enfatizada por especialistas que 
aplaudiram a recomendação, 
publicada em um momento em 
que as taxas de infecção pelo 
vírus da Aids entre gays estão 
atingindo altos níveis em todo o 
mundo (por que).

IMPACTO - Organização Mundial de Saúde (OMS) (em nota) 
autorizada;
- Ministério da Saúde autorizada;
- Gottfried Hirnschall (chefe do departamento de 
HIV da OMS) autorizada;
- Alexandre Barbosa (infectologista da Faculdade de
Medicina da Unesp-Botucatu) qualificada;
- Amilcar Tanuri (médico e professor da UFRJ)  
qualificada;
- Os médicos (coletivo) qualificada;
- Richard Parker [diretor presidente da Associação 
Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA)] 
autorizada;
- Militantes gays qualificada;
- Beto de Jesus (secretário para América Latina e 
Caribe da Associação Internacional de Gays e 
Lésbicas, Ilga, na sigla em inglês) autorizada;
- Carlos Magno Silva Fonseca [presidente da 
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT)] 



270

autorizada;

A matéria possui bastante diversidade de fontes e 
vozes, permitindo o vislumbre de possibilidades 
conflituais e provas auxiliares.

(15) O Globo/ 13 
de julho de 2014/ 
Sociedade/ 36

O manifesto do 
macho moderno

Movimento 
artístico-social 
une ativistas no 
Rio, em Minas e 
em Nova York
pedindo o fi
m de 
estereótipos: 
‘posso brochar’, 
‘posso não gostar
de futebol’ e 
‘posso admirar 
uma mulher com 
respeito’ são 
alguns dos 
preceitos.

Realização de evento 
cultural/político/acadê
mico (inaugurações, 
fóruns, protesto, 
parada, lançamento de 
livro etc.)

Posso brochar. Posso falir. Posso 
ser frágil. Posso ser cabeleireiro, 
decorador, artista e não gostar de 
futebol. Posso admirar uma 
mulher que eu ache bela com 
respeito. São esses e muitos 
outros os preceitos do movimento
“homens, libertem-se”, que 
estimula o macho (heterossexual)
a romper estereótipos em que 
vivem aprisionados (o que). O 
músico Paulinho Moska, os 
cartunistas Laerte e Miguel Paiva,
os atores Lúcio Mauro Filho, 
Marcos Breda e Álamo Facó, o 
escritor Nelson Motta e a 
historiadora Mary Del Priore 
apoiam a ação (quem).

RARIDADE - Maíra Lana (atriz) envolvida;
- Christina Montenegro (psicóloga) qualificada;
- Paulinho Moska (cantor e compositor) 
testemunhal;
- Nelson Motta (escritor) testemunhal

A matéria apresenta uma fonte envolvida, duas 
testemunhais e uma qualificada. 

(16) O Globo/ 17 
de julho d 2014/ 
Sociedade/ 23

Epidemia cresce 
no Brasil

Enquanto mundo 
vive queda no 

Descoberta/ publicação
de estudo ou resultado 
de pesquisa

Em queda em quase todo o 
mundo, a taxa de novas infecções
pelo vírus da Aids teve 
aceleração de 11% entre 2005 e 
2013 no Brasil (o que), revela o 

IMPACTO - “The Gap Report” (relatório do Programa 
Conjunto das Nações Unidas HIV/Aids, Unaids);
- Luiz Loures (diretor-executivo adjunto do Unaids);
- Georgiana Braga-Orillard (diretora do Unaids no 
Brasil);
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número de novos 
casos, país tem 
aceleração, revela
relatório da ONU

relatório “The Gap Report”, do 
Programa Conjunto das Nações 
Unidas HIV/ Aids (Unaids) 
(quem), divulgado ontem. No 
planeta – onde o total de pessoas 
infectadas está estável em cerca 
de 35 milhões -, houve 
diminuição de 28% no número de
casos. O resultado é puxado pelo 
recuo em regiões críticas para a 
epidemia, como a África 
Subsaariana, onde a redução nas 
novas infecções chegou a 33%. 
Fora do continente africano, 
alertam membros da agência da 
ONU, a expansão do HIV ocorre 
impulsionada pela contaminação 
de indivíduos de grupos 
vulneráveis, sobretudo homens 
que fazem sexo com homens. O 
fenômeno inclui o Brasil (por 
que).

- Ministério da Saúde (em nota);
- Fábio Mesquita (diretor do Departamento de DST, 
Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde);
- Salvador Correa (da equipe de coordenação da 
Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, 
Abia);
- Jaime Marcelo Pereira (representante da Rede 
Nacional de Pessoas Vivendo com Aids/HIV)

Todas as fontes são autorizadas e representam 
instituições sejam de saúde ou associações de 
pessoas convivendo com Aids/HIV, com exceção do
relatório que representa uma fonte qualificada por 
ser resultado de uma pesquisa.

(17) O Globo/ 19 
de julho de 2014/ 
Sociedade/ 27

Diversidade 
marca nova leva 
de heróis

Editoras 
modificam 
personagens para 
atrair público, e 
movimentos 

Realização de evento 
cultural/político/acadê
mico (inaugurações, 
fóruns, protesto, 
parada, lançamento de 
livro etc.)

Se alguém fosse congelado em 
1991 e acordasse 23 anos depois, 
tal como aconteceu com o 
Capitão América, demoraria a 
compreender as mudanças por 
que o mundo passou. A começar 
pelo próprio herói, que deixou de 
ser vivido pelo caucasiano Steve 
Rogers e passou a armadura e 

SURPRESA - Ivonei Pires (diretor do Movimento Negro 
Unificado na Bahia);
- Carlos Tufvesson (coordenador especial da 
Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio);
- Ronaldo Assis (historiador especialista em 
quadrinhos);

Há presença de duas fontes autorizadas e uma fonte 
qualificada.



272

sociais 
comemoram

 

escudo para o negro Sam Wilson, 
seu antigo assistente, como a 
Marvel anunciou esta semana.
A diversidade nos quadrinhos não
ficou restrita ao herói que veste 
as cores da bandeira americana. 
Thor, o deus do trovão passará a 
ser vivido por uma mulher. E 
Archie Andrews, clássico 
personagem dos quadrinhos 
americanos, morrerá ao defender 
um amigo gay. A mudança nas 
páginas das revista pode ser 
passageira, mas é vista com 
entusiasmo por representantes de 
movimentos sociais (o que).

(18) O Globo/ 22 
de julho de 2014/ 
Sociedade/ 21

Ativista de 
Uganda ilustra o 
papel da 
discriminação na 
expansão da 
doença

Bissexual, ela foi 
‘denunciada’ na 
mídia, teve de se 
esconder e ficou 
sem os remédios

Relato de experiências 
de pessoas da 
sociedade civil

A crescente perseguição a 
minorias sexuais em países da 
África e da Ásia contribui 
enormemente para a 
disseminação do HIV, uma vez 
que, criminalizados, eles 
dificilmente têm acesso a exames 
e tratamentos. O alerta, repetido 
pela comunidade científica, 
ganhou voz e rosto na abertura da
Conferência Internacional sobre a
Aids, em Melbourne, na Austrália
(o que). Moradadora de 
Kampala, em Uganda, ativista 
Daisy Nakato, bissexual que teve 

TRAGÉDIA/
DRAMA

- Daisy Nakato (ativista);
- John Berry (embaixador americano na Austrália);
- Organização Mundial de Saúde (OMS);
- Ashok Kavi (ativista).

Há presença de duas fontes envolvidas (os ativistas) 
e duas autorizadas (o embaixador e a OMS).
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seu nome e seu rosto expostos na 
conservadora mídia do país 
africano e sofreu ameaças de 
prisão e morte, falou sobre o 
horror diário de lutar contra o 
vírus em meio à marginalização 
(quem).

(19) O Globo/ 27 
de julho de 2014/ 
Sociedade/ 29

A ameaça do HIV
à flor da idade

Taxa de novos 
casos entre 
jovens de 15 a 24
anos sobe 34% 
em mais de uma 
década

Descoberta/ publicação
de estudo ou resultado 
de pesquisa

Quando a enfermeira revelou o 
resultado positivo para HIV, os 
pensamentos de X., de 22 anos na
época, viraram um turbilhão de 
dúvidas. Ela o orientava sobre a 
necessidade de marcar uma 
consulta com um infectologista, 
fazer novos exames. Ele, com as 
mãos suadas, imaginava o futuro 
e presumia como teria adquirido 
o vírus. Do lado de fora, o 
namorado do rapaz, de 23 anos, 
era o próximo a ser atendido, 
num hospital de Botafogo. 
Ambos eram soropositivos. 
Saíram de lá em silêncio. Só em 
casa soltaram o choro e se 
abraçaram (como). Estavam 
diante de uma realidade presente 
na vida de um número crescente 
de jovens do Estado do Rio, que, 
segundo os últimos números do 
Ministério da Saúde, registrou 
504 diagnósticos de Aids na 

IMPACTO - X. (jovem contaminado) envolvida;
- Ministério da Saúde autorizada;   
- especialistas e ativistas (coletivo abstrato) 
qualificadas;
- integrantes da Rede Estadual de Adolescentes e 
Jovens Vivendo e Convivendo com HIV/Aids 
(coletivo abstrato) envolvidas;
- Ivan Monsores (estudante) envolvida;
- Boletim Epidemiológico 2014 da Secretaria 
estadual de Saúde do Rio qualificada;
- Mara Moreira (coordenadora do grupo de 
mulheres da ONG Pela Vidda) envolvidas;
-Márcio Villard (presidente do Pela Vidda) 
autorizada.

Há presença de quatro fontes envolvidas, duas 
autorizadas e duas qualificadas.
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população de 15 a 24 anos em 
2012, uma taxa de 19,3 novos 
casos por cem mil habitantes na 
faixa etária. (o que) 

(20) O Globo/ 31 
de julho de 2014/ 
O País/ 5 *

*Obs: Essa 
matéria é uma 
coordenada da 
matéria presente 
na mesma página 
sobre o 
candidato: 
“Título: Crivella:
Se deixar 
Baixada na 
miséria, roubam 
do Rio Subtítulo:
Afirmação foi 
criticada por 
entidades da 
região; candidato 
disse, ainda, 
achar que 
homossexualismo
'é pecado'.”
Essa matéria 
principal não 
entrou como 

Projeto que pune 
preconceito a 
casal gay tiraria 
‘direito dos 
pastores’

Ex-ministro 
disse, porém, ser 
contra ‘qualquer 
tipo de 
homofobia’

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

A resposta de Crivella (quem) 
sobre homossexualismo (o que) 
foi dada após a jornalista da Band
perguntar para o candidato se, 
eleito governador, ele sancionaria
o projeto de lei que tramita na 
Assembleia Legislativa do Rio 
prevendo punição aos 
estabelecimentos públicos e 
privados que discriminarem 
casais do mesmo sexo (o PL 
2.054/2013), e que está sofrendo 
resistência da bancada religiosa 
(como):
- Sou contra qualquer tipo de 
homofobia. Mas, no meio 
evangélico, tem um medo de que 
esse projeto de lei da homofobia 
extrapole e tire o direito dos 
pastores dizer que o 
homossexualismo é pecado. 
Acredito que homossexualismo 
não é doença, mas é pecado, 
porque acredito na Bíblia, e esse 
é o meu direito (por que).

PROEMINÊNCIA - Marcelo Crivella (candidato ao governo do Rio no 
período de realização da matéria, PRB) envolvida
- Julio Moreira (diretor sociocultural do Grupo 
Arco-íris) autorizada

A matéria apresenta uma fonte envolvida (o 
candidato) e uma fonte autorizada (Julio Moreira).
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unidade de 
análise porque 
apenas um trecho
faz referência à 
sexualidades 
dissidentes no 
texto, além do 
subtítulo.

(21) O Globo/ 01 
de dezembro de 
2014/ país/ 6

Comissão da 
Verdade relatará 
agressões a 
homossexuais na 
ditadura

Recomendação 
será de indenizar 
quem foi 
perseguido pelos 
militares por ser 
gay

Declaração/ anúncio 
ou discurso público/ 
posicionamento

São Paulo- Cerca de 20 páginas 
do relatório final da Comissão 
Nacional da Verdade (CNV), que
será entregue à presidente Dilma 
Rousseff (quem) no próximo dia 
10, descreverá uma série de 
violações aos direitos dos 
homossexuais cometidos pela 
ditadura militar (o que). A 
inclusão aconteceu na fase de 
conclusão do relatório, depois de 
longa discussão entre os 
integrantes da comissão. Alguns 
eram contrários à existência de 
um capítulo específico para tratar 
do assunto e advogavam por um 
texto único que unisse violação 
contra homossexuais, mulheres e 
crianças. Foram voto vencido 
(como).

TRAGÉDIA/
DRAMA

-Relatório encaminhado a Comissão Nacional da 
Verdade;
-Renan Quinalha (assessor da Comissão Estadual da
Verdade de São Paulo e um dos elaboradores do 
relatório);
-Documentos sigilosos do Arquivo Nacional;
- João Silvério Trevisan (jornalista, um dos 
responsáveis pelo primeiro jornal gay brasileiro, “O 
Lampião da Esquina”).

A matéria apresenta três fontes autorizadas (dois 
documentos e um dos elaboradores do relatório) e 
uma fonte qualificada (o jornalista e ativista gay 
João Silvério Trevisan).

(22) O Globo/ 01 
de dezembro de 
2014/ Rio/ 10

Conselho 
estadual LGBT 
reage à Marcha 

Realização de evento 
cultural/político/acadê
mico (inaugurações, 

A marcha do Orgulho Hétero, 
que reuniu não mais que 20 
pessoas na manhã de ontem na 

CONFLITO - Júlio Moreira (presidente do Conselho Estadual 
dos Direitos da População LGBT);
- Nelson Couto (morador do Arpoador, participante 
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do Orgulho 
Hétero, que 
desfilou em 
Ipanema

Protesto reuniu 
cerca de 20. Para 
entidade, 
reivindicações 
não têm sentido

fóruns, protesto, 
parada, lançamento de 
livro etc.)

orla de Ipanema, foi seguida de 
um outro protesto: o do Conselho
Estadual dos Direitos da 
População LGBT (o que). Para 
Júlio Moreira, presidente do 
conselho, as reivindicações dos 
manifestantes – que caminharam 
do Posto 9 ao 8, passando em 
frente a Rua Farme de Amoedo, 
famosa pela concentração de 
homossexuais – não “têm 
sentido”.

da manifestação do orgulho hétero);
- Patricia Juliana Fernandes (médica)

Há presença de uma fonte autorizada (Júlio 
Moreira); envolvida (Nelson Couto); e testemunhal 
(Patricia Juliana). 

(23) O Globo/ 01 
de dezembro de 
2014/ Sociedade/ 
21

Discriminação 
incurável

Trinta anos 
depois do início 
da epidemia, gays
continuam sendo 
os mais 
vulneráveis

Descoberta/ publicação
de estudo ou resultado 
de pesquisa

O lead aparece no segundo 
parágrafo da reportagem após 
uma introdução:

“Mais de 30 anos depois do 
surgimento da Aids, os homens 
que fazem sexo com homens 
continuam sendo a parcela mais 
vulnerável da população 
brasileira (e de muitos outros 
países) à infecção (o que). A 
prevalência do vírus entre gays é 
de 10% a 15%, segundo 
levantamentos, enquanto que, na 
população em geral, é de 0,6%. 
Especialistas ouvidos pelo 
GLOBO são unânimes em 
afirmar (quem): o preconceito e a
discriminação são os maiores 

TRAGÉDIA/
DRAMA

- Max Goudar (estudante, HIV soropositivo);
- Gerogiana Braga-Orillard (diretora do Programa 
de Aids das Nações Unidas, Unaids, no Brasil);
- Beatriz Grinsztejn (chefe do Laboratório de Aids 
da Fiocruz e responsável pelo testo do uso 
preventivo de drogas do coquetel entre os grupos 
mais vulneráveis);
- Mateus Solano (ator e embaixador da boa vontade 
do Unaids).

A matéria possui uma fonte autorizada, uma 
qualificada, uma envolvida e uma testemunhal. 
Apesar de não apresentar discursos que se oponham,
a matéria expor diversidade de interdiscursos.
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responsáveis por essa situação. A 
recente onda conservadora e 
homofóbica só faz agravar o 
problema (por que).”

(24) O Globo/ 10 
de dezembro de 
2014/ Sociedade/ 
32

IBGE: em 2013, 
país teve 10 
casamentos gays 
por dia

Mulheres 
respondem por 
52% das 3,7 mil 
uniões 
homoafetivas. 
Sudeste lidera, e 
SP, sozinho, 
soma mais da 
metade dos 
registros

Descoberta/ publicação
de estudo ou resultado 
de pesquisa

O Brasil teve uma média de dez 
casamentos civis por dia entre 
pessoas do mesmo sexo em 2013 
(o que). Em todo o ano, foram 
3.701 registros de uniões 
homoafetivas – com mais da 
metade deles apenas no Estado de
São Paulo – , mostra o estudo 
“Estatísticas do Registro Civil 
2013”, divulgado ontem pelo 
IBGE (quem). O número 
representa 0,35% do total de 
casamentos realizados no 
período. Segundo a publicação, 
52% das uniões gays envolveram 
mulheres, e 48%, homens 
(como). É a primeira vez que a 
pesquisa anual investiga o 
casamento entre pessoas do 
mesmo sexo, o que foi 
possibilitado pela aprovação de 
uma resolução do Conselho 
Nacional de Justiça em maio de 
2013. A medida impediu 
cartórios de se recusarem a 
registrar tais uniões, direito 
assegurado pelo Supremo 

CONHECIMENTO/
CULTURA

-IBGE;
- Regina Moreira (empresária);
- Mônica Moutella (bancária);
- Cristiane Moutinho (gerente de estatísticas vitais e 
estimativas populacionais do IBGE);
- Carlos Magno Silva Fonseca (presidente da 
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais, ABGLT);
- Marco Aurélo Carvalhido (DJ).

Há presença de três fontes autorizadas e três 
envolvidas.
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Tribunal Federal (STF) em 2011. 
Dados do Censo Demográfico já 
tinham mostrado que 60 mil 
casais do mesmo sexo afirmavam
morar juntos no brasil em 2010 
(por que).

(25) O Globo/ 20 
de dezembro de 
2014/ Rio/ 27

Indeferido pedido
para aplicar a Lei 
Maria da Penha a 
casal gay

Juíza nega 
proteção a 
arquiteto que 
acusa ex-
companheiro de 
violência

Decisão jurídica ou 
legislativa

O juíza (sic) Rafaela de Freitas 
Batista de Oliveira, do 5º Juizado 
de Violência Doméstica, (quem) 
indeferiu a aplicação de medidas 
de proteção a um arquiteto 
italiano que acusou o ex-
companheiro, com quem morou 
por dez anos, de violência 
doméstica (o que). O agressor foi
indiciado na 13ª DP (Ipanema), 
pelo delegado Gilberto Ribeiro, 
como informou Ancelmo Gois 
em sua coluna no GLOBO. O 
Tribunal de Justiça informou que 
não vai se pronunciar, pois o caso
está sob sigilo judicial. O 
advogado Ubiratan Guedes, que 
defende a vítima, disse que vai 
recorrer da decisão (como).

JUSTIÇA -Rafaela de Freitas Batista de Oliveira (juíza do 5º 
Juizado de Violência Doméstica);
-Ubiratan Guedes (advogado da vítima);
-Cláudio Nascimento (superintendente de Direitos 
Individuais, Coletivos e Difusos da Secretaria de 
Assistência Social e Direitos Humanos e 
coordenador do Programa Rio sem Homofobia);
-Carlos Tufvesson (Coordenadoria Especial de 
Diversidade Sexual do Rio);

A matéria possui apenas fontes autorizadas, duas do 
campo jurídico, e duas da esfera de representação 
política das pessoas LGBT. 

(26) O Globo/ 22 
de dezembro de 
2014/ Rio/ 12

Líder 
comunitário no 
Alemão e 
militante da causa
gay é morto

Investigação policial/ 
morte/ agressões

O líder comunitário Luiz Antônio
de Moura, conhecido como 
Guinha, de 41 anos, (quem) foi 
assassinado na tarde de 
anteontem no Complexo do 
Alemão (o que). Ele era 

PROEMINÊNCIA *São listadas apenas as fontes da segunda parte da 
matéria (“Denúncias pelo telefone”):

-Cláudio Nascimento (coordenador do programa 
Rio sem Homofobia, da Secretaria Estadual de 
Assistência Social e Direitos Humanos);
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Homofobia pode 
ter motivado 
crime, segundo 
coordenador de 
Secretaria

presidente da Associação de 
Moradores do Conjunto das 
Casinhas, na comunidade da 
Fazendinhas. O corpo foi 
enterrado na tarde de ontem no 
Cemitério de Inhaúma.

-Carlos Tufvesson (estilista e coordenador especial 
de Diversidade Sexual da prefeitura, Ceds-Rio).

Há presença de duas fontes autorizadas, 
representantes institucionais de defesa das pessoas 
LGBT. 

QUADRO 9 – Unidades de análise detalhadas em 2014 (análise de discurso e padrões de enquadramento)

Jornal/ Data/ 
Editoria/ Página

Título/ Subtítulo
Análise da superfície linguística para o objeto discursivo 
(Relações de força e sentido)

Catalogação dos processos 
discursivos (famílias parafrásticas 
e deslocamentos polissêmicos)

Padrões de enquadramento

(1) Folha de S. 
Paulo/ 17 de 
janeiro de 2014/ 
Cotidiano/ C7

Polícia acha que 
jovem gay cometeu 
suicídio

Para família e 
amigos, garoto foi 
assassinado

A Polícia Civil ocupa o lugar de fala mais privilegiado no 
discurso jornalístico por ser a fonte oficial. Também porque a 
instituição possui o capital social, cujo a ordem do discurso 
legitima. Porém, sabe-se que o contexto em que acontecem as 
mortes de pessoas LGBT sempre se dá de maneira obscura e 
com poucas ou nenhuma testemunha. Além disso, as 
investigações policiais não costumam levar em conta a 
sexualidade ou a identidade de gênero da vítima e a 
possibilidade de motivação homofóbica para as mortes. Assim, 
dada essa realidade, os discursos dos parentes e amigos acabam
ganhando valor simbólico enquanto uma voz dissonante do 
discurso hegemônico da polícia.

O interdiscurso que engloba toda a matéria é o de que apesar 
das versões e possibilidades para a morte, a versão da 
polícia possui mais solidez.
Tal interdiscurso se evidencia através da exposição de provas 

Interdiscurso:

Apesar das versões e possibilidades
para a morte, a versão da polícia 
possui mais solidez:

“A Polícia Civil disse que, por ora, 
não há indícios de que o adolescente
achado morto no sábado no centro 
tenha sido assassinado, como 
suspeitam parentes e amigos”;

“Segundo familiares, que 
reconheceram o corpo na terça, 
estava sem dentes e tinha sido ferido 
por uma barra de ferro atravessada à 
pena. A família acredita que ele foi 

A matéria possui 
enquadramento Policial 
porque toma como eixo 
central da narração 
jornalística a investigação 
policial e a exposição de 
provas auxiliares que 
sustentam as versões – seja a 
da polícia ou das outras 
fontes envolvidas. Dado o 
lugar de fala legitimado da 
Polícia na ordem do discurso 
e a dependência das fontes 
jornalística no discurso das 
fontes oficiais, é esperado 
que, em matérias com esse 
enquadramento, haja um 
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auxiliares no discurso da Polícia Civil, que apoiam a tese de 
suicídio e a ausência de tais provas na hipótese de assassinato. 
Há um conjunto de órgãos oficiais (Polícia Militar e Civil) e 
documentos (laudos) que dão legitimidade à versão da polícia 
(isso por causa de seus respectivos lugares de fala), enquanto a 
versão dos amigos e familiares fica restrita a seus discursos. 
Chama-se a atenção para a diferença no uso dos verbos dicendi 
a polícia “disse”, os peritos “dizem” e “descrevem”, os 
familiares e amigos “suspeitam” e a família “acredita” (a única 
exceção é a hipótese dos peritos, que tem “acreditam”).

espancado por ser gay”;

“Os peritos desconhecem a versão 
sobre a barra de ferro. Descrevem  
uma fratura exposta do fêmur”

interdiscurso de legitimação 
do discurso policial. Porém, 
tal observação é preliminar e 
ainda a ser testada em mais 
unidades de análise que 
possuam esse 
enquadramento.

(2) Folha de S. 
Paulo/ 18 de 
janeiro de 2014/ 
Cotidiano/ C5

Grupo protesta no 
centro após morte de
adolescente gay

Tal como na matéria anterior, a polícia adquire o lugar de fala 
mais privilegiado dado ao funcionamento do campo 
jornalístico, assim como o capital social possuído pela 
instituição.
Os amigos e manifestantes adquirem capital simbólico pelo 
contexto da morte do adolescente e a motivação do protesto.

Diferente da matéria anterior, cujo discurso predominante era o 
de apesar das versões e possibilidades para a morte, a 
versão da polícia possui mais solidez, aqui há o interdiscurso 
de que as causas da morte ainda são obscuras e é necessário 
cobrar por mais investigações. Tal discurso se evidencia na 
contraposição entre apenas um parágrafo dedicado à versão da 
polícia, e os restantes às fontes que se dedicam a discursar em 
defesa da hipótese homofóbica.
O uso de provas auxiliares como a citação da presença de 
notoriedades políticas e artísticas no manifesto, assim como de 
dados sobre mortes de pessoas LGBT, além do depoimento de 
um dos amigos de Kaique reforçam o interdiscurso.

Apesar das versões e possibilidades
para a morte, a versão da polícia 
possui mais solidez: 

“Segundo a polícia, não há, por ora, 
indícios de que o adolescente tenha 
sido assassinado, como suspeitam 
familiares. Os investigadores 
acreditam que ele tenha se 
suicidado”;

As causas da morte ainda são 
obscuras e é necessário cobrar por 
mais investigações: 

“Cerca de 200 manifestantes se 
reuniram ontem no largo do Arouche
para cobrar investigações sobre a 
morte de Kaique Augusto Batista dos
Santos, 16, cujo corpo foi achado no 
sábado no centro”;

Embora a matéria tenha como
base a morte do adolescente 
Kaique, o eixo narrativo se 
estrutura a partir da cobrança 
de mais investigações sobre a
hipótese de assassinato 
motivado por homofobia. Por
isso o enquadramento 
Denúncia. Apesar de trazer 
enunciados com o discurso 
que privilegia a hipótese de 
suicídio, da polícia, o 
discurso jornalístico dedica 
um espaço maior do texto a 
trazer o interdiscurso que 
pede mais investigações com 
provas auxiliares como o 
discurso de uma das fontes 
que esteve com o adolescente
pouco antes de morrer e 
também dados sobre a morte 
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“Estiveram no ato o cartunista 
Laerte e o presidente do Conselho 
Nacional de Combate a 
Discriminação LGBT, Gustavo 
Bernardes. Pelo megafone, os 
manifestantes homenagearam os 
336 gays mortos em 2012 no país, 
segundo levantamento do GGB 
(Grupo Gay da Bahia).
Amigos disseram que Kaique 
costumava circular pelo centro junto 
a um grupo de 110 outros gays. O 
objetivo era se proteger de ataques
homofóbicos.
Renan Araújo, 16, estava na festa 
onde Kaique foi visto pela última 
vez. ‘Nos encontramos lá às 5h. Ele 
estava superfeliz, disse que a 
balada tinha sido boa. Depois 
sumiu sozinho”.

de pessoas LGBT.

(3) Folha de S. 
Paulo/ 22 de 
janeiro de 2014/ 
Cotidiano/ C1

Família volta atrás 
e admite que jovem 
gay se suicidou

Mãe de Kaique, que 
criticara polícia por 
investigar hipótese, 
pediu desculpas; 
câmera mostra 
adolescente sozinho

Logicamente, as fontes oficiais como a polícia e a secretária 
estadual de Justiça e Defesa da Cidadania adquirem o lugar de 
fala mais privilegiado da matéria jornalística pela ordem do 
discurso. Porém, no contexto da reportagem, o lugar de fala 
que recebe mais destaque é o da mãe de Kaique, já que parte 
dela a mudança de opinião imprevista, agregando a ela capital 
simbólico.

O discurso predominante na matéria é o de que a polícia 
sempre estava correta e seu discurso é o mais próximo da 

Interdiscursos:

A polícia sempre estava correta e 
seu discurso é o mais próximo da 
verdade sobre o caso: 
“Segundo a família, seu corpo tinha 
sinais de tortura, como o rosto 
desfigurado, estava sem dentes e 
com uma barra atravessada na perna.
A família levantou a suspeita de que 

A matéria apresenta um 
enquadramento Policial para 
o desfecho da morte do 
adolescente. Tal como nas 
matérias anteriores com esse 
tipo de enquadramento, o 
lugar de fala privilegiado da 
polícia garante a 
predominância de seu 
discurso como hegemônico, 
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Secretária de São 
Paulo diz que 
ministra fez 
proselitismo ao 
afirmar que rapaz 
havia sido morto de 
forma brutal

verdade sobre o caso. Tal interdiscurso é evocado na voz de 
todas as fontes da matéria (com exceção daquelas que são 
citadas apenas para recapitular as versões que estava em 
disputa nos dias anteriores. Mesmo assim, no contexto dessa 
reportagem, elas surgem apenas como modo de fortalecer o 
interdiscurso referido acima).
Desde o título com o uso do segmento “volta atrás e admite”, 
que atribui uma ideia de culpa à família, até a estratégia 
discursiva de evocar os enunciados anteriores que defendiam a 
outra hipótese – a de crime com motivações homofóbicas – e 
contrapô-los à atual mudança da família objetiva fortalecer o 
interdiscurso predominante.
Além disso são citadas provas auxiliares, como as imagens da 
câmera e o diário do jovem, que reforçariam o discurso 
hegemônico.
Outro interdiscurso que surge é o ele estava tão bem, não 
esperava que fosse cometer suicídio, evocado no discurso da 
mãe do adolescente.

o jovem havia sido agredido por um 
grupo de skinheads por ser gay.
Peritos que analisaram o corpo, no 
entanto, disseram à Folha um dia 
após o reconhecimento que tudo 
levava a crer que os ferimentos no 
rosto e a perda dos dentes – segundo
a polícia, ele perdeu apenas dois 
dentes – foram causadas pelo 
impacto da queda.
Disseram ainda que Kaique sofreu 
fratura exposta do fêmur, que pode 
ter sido confundido com a barra – 
objeto não foi encontrado. 
A mãe de Kaique, Isabel Cristina 
Batista, pediu desculpas por ter 
prejudicado a imagem da polícia e 
até mesmo aos skinheads.”

“Imagens de câmeras de segurança
obtidas pela Folha, posicionadas a 
cerca de 50 metros do local onde 
Kaique foi encontrado morto, 
mostram o garoto sozinho. As 
cenas foram exibidas à família.
‘Ninguém estava perto dele. Ele 
estava cambaleando, e exames 
mostram que ele havia bebido’, 
disse o advogado Ademar Gomes, 
que auxiliou a família.
Com base nos depoimentos de 
pessoas próximas de Kaique, como

assim como o uso das várias 
provas auxiliares. 
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amigos e colegas de trabalho, além 
de textos de um diário encontrado 
no quarto do adolescente, o 
advogado disse que o suicídio pode 
estar relacionado a uma decepção 
amorosa.
‘Contratamos um psiquiatra para 
analisar a documentação e ele 
também cravou suicídio’, afirmou”

Ele estava tão bem, não esperava 
que fosse cometer suicídio: 
“Eu só tenho a agradecer a todos que
me ajudaram nesse momento tão 
difícil. Agora, vou apenas conviver 
com essa dor para o resto da minha 
vida’, disse, chorando.
Isabel disse que o filho não 
demonstrava sinais de depressão. 
‘Passamos o Ano-Novo juntos. Ele 
fez vários vídeos, sempre feliz e 
cantando. Se soubesse que estava 
com problemas, teria ajudado”

(4) Folha de S. 
Paulo/ 22 de 
janeiro de 2014/ 
Cotidiano/ C1

Ministra fez 
‘proselitismo’, diz 
secretária

O lugar de fala das fontes envolvidas são equivalentes porque 
tratam-se todas de autoridades do campo político ou judiciário, 
ambos detentores de capital social.

A matéria apresenta o enquadramento Política, evidenciado 
pelo discurso jornalístico no segmento “O Estado é comandado
pelo PSDB, que faz oposição ao governo federal petista” e no 
discurso das fontes com o uso de termos como “proselitismo” e

Apesar das versões e possibilidades
para a morte, a versão da polícia 
possui mais solidez:
“O texto afirmava ainda que a 
Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência estava ‘acompanhando o 
caso junto às autoridades estaduais’ 
para ‘evitar impunidade”;

Apesar de evocar 
interdiscursos citados nas 
matérias com 
enquadramentos Policial e 
Denúncia, esta matéria tem o
enquadramento Política 
porque o eixo que estrutura a 
narrativa jornalística parte da 
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“suprapartidária”. Porém, o tipo de interdiscursos evocados 
ainda são similares aos citados nas matérias anteriores: apesar 
das versões e possibilidades para a morte, a versão da 
polícia possui mais solidez e as causas da morte ainda são 
obscuras e é necessário cobrar por mais investigações.
Há o interdiscurso de motivação política também o governo 
está se aproveitando para se promover em cima de uma 
tragédia, evidente no discurso de Eloisa Arruda (“Lamento que
uma situação tão dolorosa tenha sido encaminhada de forma 
sensacionalista’, disse a secretária. ‘São casos que devem ser 
tratados com serenidade e seriedade, sem fazer proselitismo 
com o sofrimento alheio”).

“Eloisa Arruda defendeu a 
investigação da polícia e afirmou que
a homofobia deve ser tratada ‘de 
forma responsável e sem 
considerações precipitadas”.

As causas da morte ainda são 
obscuras e é necessário cobrar por 
mais investigações:
“Gustavo Bernardes, coordenador-
geral de Promoção dos Direitos de 
LGBT da pasta de Maria do Rosário 
diz que não houve precipitação ao 
tratar o caso como assassinato.
Segundo ele, a pasta só descartará 
a tese de crime de ódio quando 
saírem os laudos. ‘Sempre que a 
ministra e eu nos manifestamos, 
citamos que confiávamos que as 
autoridades fariam a apuração 
correta’.
Em resposta às críticas de Eloisa 
Arruda, a secretaria disse que agiu 
em defesa da família de Kaique.
‘Como a ministra afirmou no caso do
presídio de Pedrinhas, os direitos 
humanos são uma questão 
suprapartidária”.

O governo está se aproveitando 
para se promover em cima de uma 

polêmica entre duas 
notoriedades do âmbito 
judiciário e político em que a 
temática LGBT 
(materializada aqui através da
morte de Kaique e das 
suspeitas de homofobia) 
serve apenas como plano de 
fundo.
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tragédia:
“Lamento que uma situação tão 
dolorosa tenha sido encaminhada de
forma sensacionalista’, disse a 
secretária. ‘São casos que devem ser 
tratados com serenidade e seriedade, 
sem fazer proselitismo com o 
sofrimento alheio”.

(5) Folha de S. 
Paulo/ 28 de 
janeiro de 2014/ 
Cotidiano/ C1

Enterrado corpo de 
rapaz espancado 
durante assalto

A polícia apresenta o lugar de fala mais privilegiado, como já 
foi argumentado anteriormente, pelo seu capital social, a 
dependência do jornalismo de fontes oficiais e a ordem do 
discurso que garante a ela a legitimidade sobre a investigação 
de crimes. As fontes em forma de coletivo abstrato como os 
ativistas e as testemunhas, apesar de serem creditadas no texto, 
tem seus discursos enfraquecidos pela não identificação (com 
exceção das testemunhas, que em muitos casos permanecem 
não identificadas caso corram riscos).

O discurso jornalístico se apoia de maneira predominante no 
discurso da polícia, apesar de citar que os ativistas suspeitam 
de homofobia e que o crime ocorreu num lugar conhecido por 
ser frequentado por gays. O interdiscurso predominante na 
matéria é de que tudo indica que a hipótese da polícia está 
correta. Tal evidencia se dá pela segmento, logo após as 
informações ditas acima, de que o investigador chegou a 
cogitar a hipótese, mas não teria encontrado indícios. A 
documentação do testemunho, mas informações sobre o roubo 
reforçam o interdiscurso que apoia a hipótese da polícia.

Interdiscursos:

Tudo indica que a hipótese da 
polícia está correta:

“Um investigador chegou a cogitar a 
hipótese, mas disse que não 
encontrou indícios. Segundo 
testemunhas, os ladrões já chegaram 
anunciando o assalto.
O jovem saía de uma festa com dois 
amigos quando foi abordado por seis 
ou sete homens. Os amigos correram
e, quando voltaram para pedir ajuda, 
encontraram Oliveira morto. 
Segundo a polícia, ele levou muitos 
golpes na cabeça.
Foram roubados um par de tênis, um 
celular e um cartão de Bilhete Único.
Imagens de câmeras de prédios da 
rua estão sendo analisadas pela 
polícia”.

A matéria possui o 
enquadramento Policial 
porque, como já explicado 
em outras matérias, ela traz 
como eixo narrativo a 
discussão em torno das 
versões acerca de um crime, 
possivelmente motivado por 
homofobia.

(6) Folha de S. Chinês oferece R$ Como o contexto da matéria se trata de um conflito pessoal e Interdiscursos: A matéria apresenta o 
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Paulo/ 30 de 
janeiro de 2014/ 
Mundo/ A16

317 mi a quem case 
com filha gay

Jovem, que tem 
companheira, fez 
apelo público para 
que pai aceite sua 
sexualidade

familiar entre pai e filha, os lugares de fala, de certo modo, são 
equivalentes porque não envolve, em princípio, a interferência 
de agentes sociais e políticos externos a discussão. Não que tal 
tema levantado pela matéria não possua relevância (afinal, a 
aceitação dos filhos LGBT pela família é um dos temas mais 
discutidos pela comunidade), porém, não há participação de 
outras fontes que emitam seus discursos sobre a questão na 
matéria.

O discurso de Gigi Chao é de que o pai deve aceitar e respeitar 
sua sexualidade. Em seus enunciados são evocados 
interdiscursos de que pessoas homossexuais são como todo 
mundo; a homossexualidade não é algo que precisa ser 
explicado para ser aceito; não é a falta de um parceiro do 
sexo oposto bom que causa a homossexualidade; é triste o 
pai não participar da vida construída pela filha por causa 
de sua sexualidade.
Enquanto o pai vai na direção oposta, acreditando que é a 
ausência de um parceiro adequado que causa a 
homossexualidade da filha.

Pessoas homossexuais são como 
todo mundo:
“No texto, Gigi pede ao ‘querido pai’
que ele aceite sua companheira, Sean
Eav, como ‘um ser humano normal e 
digno”;

A homossexualidade não é algo 
que precisa ser explicado para ser 
aceito:

“Sei que é difícil para você entender 
que eu me sinta atraída por uma 
mulher sentimentalmente. Não posso
explicar isso a mim mesma. Mas são 
coisas que acontecem”;

Não é a falta de um parceiro do 
sexo oposto bom que causa a 
homossexualidade:

“Gigi e Sean teriam se casado em 
2012, na França, mas o pai insiste 
em buscar um marido para a filha.
‘Sinto muito por te fazer pensar que 
só mantinha uma relação lésbica 
porque não havia homens em Hong 
Kong. Há muitos homens bons, mas 
simplesmente não são para mim’, 
escreve Gigi em sua carta”;

enquadramento Drama 
Familiar porque a narrativa 
tem como problema central a 
não aceitação da sexualidade 
da filha pelo pai. Neste caso, 
a matéria adquire tonalidades 
de fait diver pelo ato exótico 
do pai de prometer pagar uma
enorme quantia em dinheiro 
ao homem que se casasse 
com a filha.
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É triste o pai não participar da 
vida construída pela filha por 
causa de sua sexualidade:

“Ela se diz triste por seu pai não 
participar da vida que ela construiu. 
‘Lamento que não tenha a ideia de 
como estou feliz e satisfeita com a 
minha vida e que existam aspectos 
dela que não compartilhe’, afirma 
Gigi”

A ausência de um parceiro 
adequado que causa a 
homossexualidade da filha:

“O empresário ofereceu US$ 130 
milhões (R$ 317 milhões) a um 
homem que queira se casar com sua 
filha para que ela ‘tenha um bom 
casamento e filhos que possam 
herdar meu negócio’.
As cartas foram publicadas uma 
semana após Cecil Chao, 77, colocar 
um anúncio em que oferecia o 
montante a um futuro marido de 
Gigi, 33. O valor é o dobro do que 
ele havia oferecido em 2012, quando
apareceram 20 mil candidatos. 
‘Nenhum cativou o coração de 
minha filha’, afirmou o empresário”.
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(7) Folha de S. 
Paulo/ 7 de junho
de 2014/ 
cotidiano 2/ 6

Servidor gay obtém 
licença-paternidade 
sem apelar à justiça

Prefeitura do Recife 
concedeu prazo de 
seis meses, mesma 
duração do 
benefício garantido 
às mulheres

No parecer, 
procurador afirma 
não ver razão para 
negar o mesmo 
tratamento dado a 
casais 
heterossexuais

A matéria apresenta como fontes um servidor público, que 
possui capital simbólico adquirido através do contexto 
situacional, e uma fonte autorizada (o procurador) que possui 
capital social, herdado pelo seu papel profissional, garantindo a
ele lugar de fala mais legitimado.

Não há muita diversidade de vozes na matéria, representadas 
apenas pelas duas fontes presentes na matéria.
Através da construção da narrativa noticiosa, o discurso 
jornalístico ecoa o interdiscurso de que a decisão da 
prefeitura é surpreendente. Entre as marcas textuais que 
evidenciam esse interdiscurso está o destaque de que “é a 
primeira vez um homossexual consegue o benefício sem a 
necessidade de ir à Justiça”. Além disso, o enunciado da fonte 
envolvida (Mailton), reforça o discurso quando ele expressa 
sua surpresa com a ação da prefeitura (ver ao lado).
Através dos enunciados do procurador nos parágrafos 
seguintes, o discurso jornalístico ecoa o deslocamento 
polissêmico de que não há motivo para se negar a um casal 
homossexual o tratamento previsto para casais 
heterossexuais. Na tessitura de seu discurso, há uma 
explicação de como ele embasou sua decisão, além de uma 
argumentação que procura diferenciar a concessão de direitos 
igualitários de um privilégio. Tal construção discursiva 
fundamenta o deslocamento polissêmico realizado pelo 
procurador em meio ao discurso jornalístico.

Interdiscurso de que a decisão da 
prefeitura é surpreendente:

“Um servidor público homossexual 
do Recife conseguiu uma licença-
paternidade  de seis meses para 
cuidar do filho sem precisar apelar à 
Justiça. O bebê nasceu na quinta-
feira (5).
O benefício tem a mesma duração do
concedido às mulheres. Segundo os 
pais da criança, é a primeira vez que 
um homossexual consegue o 
benefício no país sem a necessidade 
de ir à Justiça. 
O enfermeiro Mailton Alves 
Albuquerque, 37, servidor da 
Prefeitura do Recife há dois anos, 
conta que fez o pedido em dezembro 
e recebeu parecer favorável em 
março.
'Fiquei muito surpreso com a atitude 
da prefeitura porque ela agiu com 
imparcialidade', afirmou Mailton.”

Deslocamento polissêmico de que 
não há motivo para se negar a um 
casal homossexual o tratamento 
previsto para casais 
heterossexuais:
“O procurador Giovanni Aragão 
Brilhante, da Secretaria de Assuntos 

A matéria possui o 
enquadramento Conquista 
de Direitos. A narrativa gira 
em torno de um casal gay que
adquiriu licença-paternidade 
para um dos pais no período 
de seis meses, mesma 
duração do benefício 
concedido às mulheres, sem 
que eles precisassem recorrer 
à Justiça. A matéria destaca a
inovação da decisão, assim 
como o discurso do 
procurador responsável pela 
decisão destaca em seu 
discurso a ausência de 
justificativa para que casais 
homossexuais e 
heterossexuais que adotam 
crianças recém-nascidas 
sejam tratados de forma 
diferente.
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Jurídicos da prefeitura, se baseou em
decisões judiciais que concederam 
licença-maternidade a mães adotivas.
'Penso que realmente não há 
justificativa para negar a casal 
composto por pessoas do mesmo 
sexo o tratamento previsto para 
casais heterossexuais que adotam 
crianças recém-nascidas', afirma o 
procurador em seu parecer.
O bebê Theo é filho de Mailton e do 
empresário Wilson Alves de 
Albuquerque, 42. Os dois vivem 
juntos  há 17 anos.
Para conceder o benefício a Mailton, 
a prefeitura impôs a condição de que 
Wilson não tirasse licença-
paternidade de mesma duração.
'Do contrário, se estaria realizando 
não uma igualação entre filhos, mas 
sim uma discriminação favorável aos
filhos de casais do mesmo sexo', 
afirma o procurador.”

(8) Folha de S. 
Paulo/ 17 de 
junho de 2014/ 
poder/ a6

Presidente de 
tribunal militar 
defende gays

Maria Elizabeth diz 
que homossexual 
não pode ser 
discriminado dentro 

O lugar de fala ocupado pela fonte é privilegiado por ela ser a 
única fonte presente na matéria jornalística e também pelo 
papel ocupado profissionalmente que a garante capital social e 
político. O contexto situacional agrega capital simbólico, já que
se trata de uma mulher assumindo um cargo máximo numa 
instituição conhecida por ser dominada por homens.

O discurso jornalístico, através da voz da fonte autorizada, 

Deslocamento polissêmico de que é 
necessário garantir que as 
instituições militares se tornem 
mais igualitárias e não 
discriminem homossexuais e 
mulheres:
“A nova presidente do STM 
(Superior Tribunal Militar) Maria 

O enquadramento da matéria 
é Conquista de direitos. A 
narrativa jornalística se 
estrutura em torno do 
discurso em favor da 
igualidade de direitos para 
homossexuais em instituições
militares. Ele é enunciado por



290

da caserna compõe um deslocamento polissêmico de que é necessário 
garantir que as instituições militares se tornem mais 
igualitárias e não discriminem homossexuais e mulheres. A 
construção discursiva presente no enunciado da fonte é bastante
explícita quanto ao discurso.

Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
54, defendeu nesta segunda-feira 
(16) a igualdade de direitos para 
homossexuais do Exército, Marinha 
e aeronáutica e afirmou que o 
“Estado não pode promover o 
discurso do ódio.
'Com relação ao militar homossexual
dentro da caserna, não há nenhuma 
lei que impeça, até porque não 
poderia haver. Seria uma flagrante 
discriminação. E isso é uma bandeira
que eu sempre levantei e 
[continuarei] levantando em favor da
igualdade de direitos', disse. 
Primeira mulher a assumir o STM 
em 206 anos de história da corte, 
Maria Elizabeth afirmou ser 
'sintomático' a chegada de uma 
mulher à presisdência só em 2014. 'É
uma luta de todos nós para 
implementarmos uma sociedade 
igualitária. Encaro como um desafio 
e uma honra pois sempre admirei 
essa corte que sempre engrandeceu o
Estado de Direito'.” 

uma mulher que ocupa uma 
das posições mais altas e 
importantes dentro dessa 
instituição, que é 
historicamente conhecida por
ser machista e homofóbica. 

(9) Folha de S. 
Paulo/ 18 de 
junho de 2014/ 
cotidiano/ c4

Restaurante nega 
promoção a gays e 
leva multa em 
Maceió

A legitimidade do lugar de fala das duas fontes presentes no 
texto jornalístico é reconhecida pelo capital social garantido a 
eles pelo papel profissional que exercem no campo jurídico.

O interdiscurso fossilizado apresentado pelo advogado da 

Interdiscurso de que existem 
diferenças biológicas entre homens
e mulheres que justificam 
diferenças sociais:

A matéria possui 
enquadramento Conquista 
de direitos. A narrativa 
contempla a punição de uma 
churrascaria que havia 
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Gerente teria pedido
certidão de 
casamento para dar 
desconto

churrascaria é o de que existem diferenças biológicas entre 
homens e mulheres que justificam diferenças sociais. O 
enunciado é explícito, mas pode se apontar mais evidências no 
texto, como o uso discursivo de provas auxiliares, que ele não 
apresenta ao juiz, mas se firma no interdiscurso, também 
fossilizado, de que “há prova científica que...”. O discurso do 
advogado é contraposto através da construção textual da 
matéria que culmina no interdiscurso enunciado pelo juiz. O 
discurso jornalístico expõe a rejeição do juiz, a ausência da 
comprovação anexada ao processo e finaliza com o enunciado 
do juiz que expõe o interdiscurso de que casal é casal 
independente da sexualidade do par.

“Na contestação apresentada ao juiz, 
o advogado da churrascaria alegou 
que o desconto se referia a 
heterossexuais porque 'por razões 
biológicas, a mulher consome menos
que o homem'.
A defesa negou que tenha havido 
discriminação e disse que a 
promoção foi elaborada com base em
estudos prévios de consumo, 
realizados com casais que 
frequentam o estabelecimento.”

Interdiscurso de que um casal é 
composto por duas pessoas 
independente de suas 
sexualidades:

“O juiz Celyrio Accioly rejeitou a 
alegação e disse, ainda que a defesa 
se esqueceu de juntar ao processo a 
comprovação científica da tese.
De acordo com Accioly, houve 
conduta discriminatória vedada pela 
Constituição.
'Casal é casal, seja homem e mulher 
ou pessoas do mesmo sexo, vez que 
o Supremo Tribunal Federal já 
reconheceu a união estável entre 
estes, inclusive, podendo haver o 
casamento', afirmou o juiz. 
A indenização de R$ 16 mil deverá 

discriminado casal de clientes
homossexuais. Apesar, da 
defesa churrascaria 
apresentar discursos 
machistas para sustentar a 
homofobia cometida pelo 
estabelecimento, o discurso 
do juiz desconstrói com a 
contraposição de 
interdiscurso favorável ao 
reconhecimento do casal 
homossexual e contra 
conduta discriminatória da 
churrascaria.
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ser paga em partes iguais ao casal 
pelos danos morais sofridos.”

(10) Folha de S. 
Paulo/ 21 de 
junho de 2014/ 
mundo/ a15

Governo americano 
amplia benefícios de
casais homossexuais

Promessa de 
Obama, regras 
valem mesmo em 
Estados que não 
reconhecem a união

O governo dos Estados Unidos adquire legitimidade pelo seu 
lugar de fala através do capital social, político e simbólico 
adquirido historicamente pela instituição. O secretário da 
Justiça possui capital social e política pelo cargo ocupado. O 
jornal apresenta capital social por ser uma instituição 
reconhecida socialmente.

A matéria não é polifônica e há um discurso hegemônico na 
construção do texto jornalístico e nas fontes citadas que é 
sintetizado no deslocamento polissêmico no enunciado do 
secretário de Justiça Eric Holder, que é o discurso de que a 
concessão de direitos civis igualitários pelos EUA é uma 
ação contínua e progressiva. Além da fala do secretário, a 
composição do texto jornalístico remetendo ao contexto 
político do país no que se refere ao tema, além da prova 
auxiliar oferecida pelo jornal dos objetivos da ação e das 
enumerações das novas medidas e sua explicação servem como
evidências de que a matéria apresenta esse discurso como 
predominante.

Deslocamento polissêmico de que  a 
concessão de direitos civis 
igualitários pelos EUA é uma ação 
contínua e progressiva:

- Como esse é o discurso 
predominante de forma homogênea 
na matéria jornalística, serão 
destacadas apenas algumas 
sequências como exemplo:

“As medidas acontecem um ano 
depois de decisão da Suprema Corte 
americana que estendeu os 
benefícios em casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo, mesmo em 
Estados onde não é reconhecido – 
atualmente 19 deles autorizam a 
união.
Com isso, cerca de mil agências 
federais tiveram que rever suas 
políticas.
Segundo o jornal 'New York Times', 
o objetivo das novas regras é impedir
que os Estados que não autorizam o 
casamento restrinjam os direitos dos 
casais gays.”

“'Nós vamos continuar a trabalhar 

A matéria possui o 
enquadramento Conquista 
de Direitos. Ela apresenta 
um discurso predominante e 
homogêneo sobre os avanços 
progressivos nos direitos 
civis concedidos às pessoas 
LGBT no governo atual.
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juntos para elevar o compromisso 
fundamental dessa administração de 
tratar igualmente todos os 
americanos e estender essa igualdade
fundamental a todos', disse o 
secretário da Justiça, Eric Holder.
Ele também pediu ao Congresso que 
aprove leis que permitam estender 
ainda mais os benefícios aos casais 
homossexuais.
Na última segunda (16), Obama já 
tinha anunciado que iria assinar um 
decreto que proíbe a discriminação 
sexual de funcionários nas empresas 
contratadas pelo governo federal.”

(11) Folha de S. 
Paulo/ 27 de 
junho de 2014/ 
mundo/ a12

Igreja deve ser mais 
tolerante com gays, 
diz texto do 
Vaticano

Relatório é baseado 
em questionário 
enviado a dioceses 
de todo o mundo, 
que ouviram fiéis 
sobre temas 
polêmicos

Bispos se reunirão 
em outubro para 
debater documento; 

O lugar de fala do documento é privilegiado porque, além de 
ser a única fonte presente na matéria, é um relatório que reúne 
as opiniões de grande quantidade de fiéis da religião católica. 
Por possuir influência política e social no mundo, tem seu lugar
de fala legitimado e reconhecido historicamente pela ordem do 
discurso.

A construção do discurso jornalístico ecoa o deslocamento 
polissêmico enunciado pela fonte: a Igreja Católica precisa 
amenizar o julgamento a pessoas homossexuais. Tal discurso
se evidencia através da composição da matéria: há exposição 
do que diz o relatório; explicação de como ele foi produzido – 
há destaque para a consulta da opinião dos fieis e o número 
existente atual deles; o discurso jornalístico contrapõe a 
mudança de tom no enunciado da instituição: antes, negativo e 
discriminador, agora mais compassivo; salienta também o 

Deslocamento polissêmico de que a 
Igreja Católica precisa amenizar o 
julgamento a pessoas 
homossexuais:

- Como a matéria segue de forma 
homogênea o discurso, destaca-se a 
seguinte sequência como exemplo:

“Embora o relatório não sinalize 
mudança imediata na condenação da 
Igreja a atos homossexuais, a 
linguagem empregada é mais 
compassiva do que a de declarações 
anteriores do Vaticano. Fala em uma 
'atitude respeitosa e menos severa no

A matéria traz o 
enquadramento Religião e 
um discurso homogêneo, 
ecoando deslocamento 
polissêmico da fonte 
autorizada, de que a Igreja 
Católica precisa ser mais 
tolerante com as pessoas 
homossexuais. A composição
do discurso segue várias 
estratégias, desde a exposição
de números que apontam a 
representação da opinião dos 
fiéis na produção do 
relatório, além da 
contraposição através de 
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para já expressou 
compreensão com 
homossexuais

discurso do atual papa, Francisco, que já havia se mostrado 
mais tolerante quanto aos homossexuais, indicando o 
abrandamento do discurso da Igreja.
Além dessas marcas textuais, a matéria ainda expõe, com 
informações do relatório, as controvérsias decorrentes das 
mudanças que a instituição religiosa vem sofrendo nos últimos 
anos.

julgamento dessas uniões'.
A frase ecoa as já palavras do papa 
Francisco sobre os homossexuais, 
pronunciadas no avião que o 
transportava do Brasil de volta à 
Itália, em julho de 2013: 'Se alguém 
é gay, está buscando o Senhor e tem 
boa vontade, quem sou eu para julgá-
lo?'
No passado, o Vaticano se referia à 
homossexualidade como parte de um
'mal intrínseco'. A igreja prega que 
atos homossexuais são pecaminosos, 
mas tendências homossexuais não.”

exemplos de como a 
instituição religiosa mudou 
seu discurso sobre o tema ao 
longo do tempo. 

(12) O Globo/ 10 
de julho de 2014/ 
Sociedade/ 26

... Os príncipes 
foram felizes para 
sempre

Escrito por 
professor 
universitário 
americano, livro 
infantil narra a 
história de amor 
entre dois rapazes 
em um reino 
encantado, com 
direito a casamento 
na igreja; autor 
planeja tradução 
para o português.

Jeffrey é a única fonte da matéria e por isso tem lugar de fala 
privilegiado no discurso jornalístico. A matéria até cita de 
maneira generalista entidades cristãs radicais e suas críticas ao 
autor, mas não identifica uma fonte que represente tais 
instituições. Porém, é necessário ressaltar o capital simbólico e 
social que tais instituições portam quando se pauta essa questão
que envolve dissidências sexuais e de gênero.

Há interdiscursos que destacam os dois enquadramentos em 
vários momentos do discurso jornalístico e do autor do livro.
A construção textual do discurso jornalístico nos primeiros três 
parágrafos, principalmente esboçando um resumo do conto de 
fadas tradicional, porém com o final inovador, já introduz o 
enquadramento Abertura Cultural. O interdiscurso de “Por 
que os contos de fada e outras histórias infantis não 
possuem casais de mesmo sexo?” é construído desde os dois 
primeiros parágrafos (lead e sub-lead) e culmina numa 

Interdiscursos:

Por que os contos de fada e outras 
histórias infantis não possuem 
casais de mesmo sexo?

“— Ao ver os atores cantando e 
dançando, me perguntei: por que não
existe príncipe gay e princesa 
lésbica? Por que o príncipe não pode 
se casar com outro belo príncipe? E 
por que não há uma donzela em 
apuros sendo resgatada por uma 
linda princesa? — relembra o 
professor, que é gay e era um ávido 
leitor de contos de fadas quando 
garoto. — Ao voltar para casa, 

A matéria possui como 
enquadramentos Abertura 
Cultural e Drama Familiar 
porque, primeiro, centra sua 
narrativa na ruptura de uma 
tradição em contos de fadas, 
introduzindo a esse universo 
literário personagens 
homossexuais como 
protagonistas a quem é 
permitido o final feliz. 
Segundo, o contexto parte o 
âmbito familiar, em que o 
livro auxilia no debate de 
questões que envolvem a 
compreensão acerca da 
diversidade sexual e de 
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reprodução quase integral do interdiscurso no discurso direto 
de Jeffrey: “Ao ver os atores cantando e dançando, me 
perguntei: por que não existe príncipe gay e princesa 
lésbica? Por que o príncipe não pode se casar com outro 
belo príncipe? E por que não há uma donzela em apuros 
sendo resgatada por uma linda princesa? — relembra o 
professor, que é gay e era um ávido leitor de contos de fadas 
quando garoto. — Ao voltar para casa, resolvi criar a minha 
própria história”.
O discurso jornalístico reforça que apesar de ser uma inovação,
a obra ainda possui sanções como “totalmente ilustrado, o livro
não tem o tradicional beijo no final”, porém ressalta que o final
feliz, com o matrimônio celebrado pela religião da história está 
presente. Tal enunciado serve como introdução ao segundo 
enquadramento do texto de Drama Familiar, que se estrutura 
em torno de como o livro vem ajudando as pessoas a lidar com 
o tema da homossexualidade no âmbito familiar. Assim, 
enquanto as “entidades cristãs radicais” evocam o interdiscurso
o livro é propaganda homossexual, o discurso jornalístico e 
do autor provocam um deslocamento polissêmico ao 
demonstrarem que os livros podem ser utilizados para 
enfraquecer os preconceitos sobre a questão. Assim, eles 
introduzem o interdiscurso O livro possibilita uma ótima 
maneira de abordar o assunto (enunciado presente no 
discurso de Jeffrey). O autor estrutura sua enunciação com base
nos discursos dos pais que compraram o livro para ler junto aos
seus filhos e ajudar a tratar da temática.
O interdiscurso de que as crianças compreendem o amor 
entre duas pessoas do mesmo sexo com mais facilidade que 
adultos surge no discurso de Jeffrey próximo ao fim da 
matéria.

resolvi criar a minha própria 
história.”

O livro é propaganda 
homossexual:

“Apesar da aceitação, o trabalho não 
ficou livre de críticas. Entidades 
cristãs radicais internet afora acusam
o livro de promover ‘propaganda 
homossexual’.”

O livro possibilita uma ótima 
maneira de abordar o assunto:

“— O livro possibilita uma ótima 
maneira de abordar o assunto. 
Escrevi a história para ser romântica,
e não sexual. Os pais dizem que a 
narrativa é ideal para as crianças, e o 
livro está entre os favoritos de várias 
delas — comemora o autor.”

“Para Jeffrey, sua publicação avança 
no combate ao preconceito. Ele 
lembra o caso de um pai que disse ler
o livro para seus filhos em meio aos 
outros contos de fadas, sem 
distinção.
— Se todo pai fizesse o mesmo, esta 
geração de crianças seria mais bem 
educada sobre a diversidade. A 

gênero. 
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homofobia poderia ser extinta — 
cogita”

Crianças compreendem o amor 
entre duas pessoas do mesmo sexo 
com mais facilidade que adultos : 
“— As crianças veem que o amor 
pode acontecer entre duas pessoas, 
independentemente do gênero. Estou
espantado sobre como é fácil para 
elas compreender isso, ao passo que, 
para alguns adultos, ainda é tão 
difícil.”

(13) O Globo/ 11 
de Julho de 2014/
Sociedade/ 30

Polícia procura 
homem que 
espancou lésbica em
Ipanema

Ativistas 
protestaram ontem 
na porta de bar onde
houve o crime

Dado o enquadramento de Denúncia e o contexto da matéria, a
fonte com maior capital simbólico é a vítima da agressão Carla 
Ávila, que ocupa, desse modo, um lugar de fala privilegiado na 
reportagem. As instituições possuem capital social por serem 
reconhecidas como defensoras dos direitos LGBT. O mesmo 
ocorre com o deputado Jean Wyllys que possui capital social, 
político e simbólico, por ser uma autoridade política e ser 
reconhecido como ativista dos direitos das pessoas LGBT. A 
delegada, enquanto representação da polícia, possui 
legitimidade pela ordem do discurso e o capital social da 
instituição que ela representa. O Bar 20, onde ocorreu a 
agressão, acaba representado de maneira negativa e tem seu 
lugar de fala pouco valorizado. Isso se dá por, segundo o relato 
da vítima, os funcionários não terem se mobilizado para 
interferir e parar a agressão e, pelo próprio discurso do bar 
publicado na internet, de negar o ocorrido.

 De modo geral, o discurso da reportagem é bem homogêneo de

Interdiscursos:

A agressão homofóbica é violenta e
não deve ficar impune:
“Ontem, Carla e a namorada, além 
de diversos ativistas, representantes 
da Comissão de Direitos Humanos 
da OAB e de ONGs, participaram de 
um protesto em frente ao Bar 20, 
onde se deu o crime homofóbico. A 
vítima conta que passava por lá e 
discutia com a namorada, depois da 
partida entre Brasil e Colômbia pela 
Copa do Mundo, quando um homem 
se levantou de uma das mesas do bar 
e, aos gritos de ‘sapatão’, a estapeou 
no rosto. Caída no chão, Carla ainda 
foi chutada várias vezes na cabeça. 

A matéria possui como 
enquadramento Denúncia. 
Há uma preocupação do 
discurso jornalístico em 
expor as circunstâncias em 
que ocorreu a agressão 
homofóbica, assim como 
explorar o discurso das fontes
(tanto da vítima quanto das 
autoridades competentes). 
Toda a construção discursiva 
se dedica a condenar a 
homofobia como um crime 
que não deve ficar impune.
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condenação à homofobia. O interdiscurso apresentado, tanto 
pelo discurso jornalístico quanto pela maioria das fontes, é de 
que a agressão homofóbica é violenta e não deve ficar 
impune. Tal interdiscurso emerge da maneira com é estrutura o
discurso jornalístico – primeiro há exposição das circunstâncias
do crime, seguida do relato da vítima em primeira pessoa sobre 
a agressão, e dos trâmites das instituições competentes na busca
do agressor. A exposição das circunstâncias pelo discurso 
jornalístico, incluindo a descrição de como se deu a agressão, 
somada ao relato dos sentimentos da vítima e as 
exemplificações das instituições reforça o interdiscurso 
relatado acima. Surge ainda no discurso de Carla o 
interdiscurso de choque com a falta de reação em ajudá-la 
durante a agressão. 
Porém, no discurso do Bar 20, local onde ocorreu a agressão, é 
perceptível o interdiscurso de esquiva, não ocorreu nenhuma 
agressão no bar e estamos à disposição das autoridades.

Ela teve o tímpano estourado, além 
das escoriações, cortes e 
hematomas”

“- [...] O que eu mais quero é que 
essa pessoa seja punida e sirva como 
exemplo para outros que acham que 
agressões absurdas como essa podem
ficar impunes. Ainda não posso 
trabalhar embora as feridas e os 
hematomas estejam passando. Mas o 
pior é a marca emocional – afirmou a
DJ, que está no último período de 
Psicologia e disse ter recebido total 
apoio da família e de desconhecidos 
país afora”

“A delegada Monique Vidal, da 14ª 
DP, crê que o reconhecimento do 
agressor (ou de eventuais agressores)
será fácil.
-Assim que os identificarmos, os 
envolvidos serão intimados. Nada 
justifica uma agressão gratuita e 
homofóbica como essa – afirmou”

“O Núcleo de Defesa da Diversidade
Sexual e Direitos Homoafetivos da 
Defensoria Pública do Rio 
acompanha o caso como assistente 
de acusação. De acordo com a 
coordenadora do departamento, 
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Luciana Mota, os relatos da vítima 
chamam a atenção pela covardia. 
- É uma mulher de 1,60m, que foi 
fortemente agredida e está cheia de 
lesões pelo corpo – frisou.
Segundo Luciana, o caso joga luz 
sobre a banalidade desse tipo de 
crime. Uma média de dez denúncias 
de agressões gratuitas chega ao 
núcleo a cada semana.
-Muitas vítimas não registram 
ocorrência. É importante que passem
a fazê-lo- afirma”

“O deputado federal Jean Wyllys 
(PSOL-RJ) publicou em sua página 
um texto de apoio a Carla Ávila. ‘É 
imprescindível que esse tipo de 
violência dura que atinge 
exclusivamente a população LGBT 
deixe de ser ignorada pelo poder 
público em um país que detém o 
amargo título de campeão de 
assassinatos de pessoas LGBT em 
todo o mundo’, escreveu”

Choque com a falta de reação em 
ajudá-la durante a agressão:

“De acordo com o casal, nenhum 
funcionário ou frequentador do bar 
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fez algo para impedir a agressão”

“Carla disse ter ficado chocada com 
a falta de reação das pessoas no bar 
diante do ataque gratuito.
- Levantaram, aplaudiram e 
assoviaram. Tiraram fotos e fizeram 
filmagens. Ninguém ajudou. O 
agressor voltou ao bar, pagou a conta
e fugiu.”

Não ocorreu nenhuma agressão no 
bar e estamos à disposição das 
autoridades:
“Em nota publicada em sua página 
na internet, o Bar 20 afirma que ‘não
ocorreu, em hipótese alguma, 
qualquer ato de agressão nas 
dependências do estabelecimento 
[...], pois, caso houvesse, os 
responsáveis pelo estabelecimento 
não hesitariam em contatar as 
autoridades públicas’. O bar afirma 
estar à disposição das autoridades 
para prestar esclarecimentos. Ontem,
funcionários não quiseram falar 
sobre o incidente e afirmaram já 
estar colaborando com as 
investigações”

(14) O Globo/ 12 Prevenção para As fontes médicas se encontram como lugar de fala Interdiscursos: A matéria tem o 
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de julho de 2014/ 
Sociedade/ 32

todos os gays

Homens que fazem 
sexo com homens 
devem usar 
antirretrovirais para 
conter Aids, diz 
OMS

privilegiado na matéria pela ordem do discurso e o capital 
social que elas possuem através do domínio do campo da 
saúde. Os ativistas e representantes de instituições dos direitos 
LGBT possuem capital simbólico por fazerem parte da 
comunidade enquadrada pela matéria e o discurso médico.

De modo geral, a matéria é bem completa quanto a polifonia. O
discurso jornalístico expõe tanto fontes que celebram e 
concordam com a sugestão da OMS quanto aquelas que 
discordam ou enxergam com cautela a proposição.
Com base nas provas auxiliares oferecidas por pesquisas e nos 
discursos de fontes, o discurso jornalístico apresenta um 
interdiscurso de que o uso de medicamentos antirretrovirais 
como método adicional de prevenção é uma novidade bem-
vinda. Em geral, estratégias discursivas como exposição de 
dados estatísticos, destaque das vantagens, uso de adversativas 
e concessivas para minimizar possíveis riscos e desvantagens, 
além da legitimidade do discurso médico, são utilizadas ao 
longo dos enunciados. Tal interdiscurso surge em enunciados 
como: “A eficácia do uso preventivo dos remédios – que, 
segundo pesquisas, pode reduzir em até 92% o risco de 
infecção – é enfatizada por especialistas que aplaudiram a 
recomendação, publicada em um momento em que as taxas 
de infecção pelo vírus da Aids entre gays estão atingindo altos 
níveis em todo o mundo”. Neste enunciado, por exemplo, são 
ressaltados os aspectos positivos do método de prevenção, 
enquanto são contrapostos dados sobre a epidemia atualmente.
O discurso indireto de Gottfried Hirnschall no texto jornalístico
apresenta o interdiscurso, de forma quase integral, de que há 
uma diminuição do medo de infecção entre os mais jovens 
porque os medicamentos permitem que pacientes vivam 
com a doença.

O uso de medicamentos 
antirretrovirais como método 
adicional de prevenção é uma 
novidade bem-vinda:

“A eficácia do uso preventivo dos 
remédios – que, segundo pesquisas, 
pode reduzir em até 92% o risco de 
infecção – é enfatizada por 
especialistas que aplaudiram a 
recomendação, publicada em um 
momento em que as taxas de 
infecção pelo vírus da Aids entre 
gays estão atingindo altos níveis em 
todo o mundo”;

“O infectologista Alexandre Barbosa,
da Faculdade de Medicina da Unesp-
Botucatu elogia a sugestão da 
organização:
— Esse é um passo fundamental. A
profilaxia pré-exposição já se 
mostrou extremamente eficaz e 
evita em mais de 90% o risco de 
infecção, quando o paciente toma o 
remédio todos os dias — afirma. — 
A OMS está adotando o que os 
Centros de Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos (CDC, 
na sigla em inglês) já recomendam 
desde 2011.

enquadramento Saúde/Aids 
porque toma como eixo 
central da narrativa uma 
recomendação da OMS sobre
um novo método de 
prevenção à doença. Ela 
possui como fontes, 
especialistas médicos e 
representações das pessoas 
LGBT, além de fontes 
institucionais. A matéria tem 
bastante polifonia, 
apresentando um leque 
diverso de discursos 
distribuídos entre as fontes.
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Outro interdiscurso emerge da voz do médico Amilcar Tanuri, 
ele levanta os riscos de que o uso irregular e não 
acompanhado dos medicamentos podem causar um 
agravamento da epidemia: “No entanto, ele chama atenção 
para o fato de que o uso preventivo dos antirretrovirais pode ter
efeitos contrários aos desejados, caso seja feito de forma 
irresponsável:
— O problema maior é que, se os indivíduos em tratamento 
preventivo não tomarem a medicação regularmente, podem se 
infectar e selecionar vírus resistentes à medicação em uso e 
transmitir esse vírus para seus parceiros. Por isso, temos que ter
um controle sobre os indivíduos em uso preventivo destas 
medicações.”.
Os interdiscursos evocados nos enunciados de Richard Parker 
levantam outras desvantagens: os custos podem limitar o 
método (“É importante ampliar todas as tecnologias e técnicas 
de prevenção existentes, o tratamento com antirretrovirais deve
fazer parte do leque de opções para pessoas que têm práticas de
risco, mas é óbvio que os custos vão limitar o uso disso em 
todo o mundo, não só no Brasil.
Para ele, é “exageradamente otimista” crer que o uso de 
antirretrovirais ganhará protagonismo na prevenção da 
epidemia de HIV:
— Em muitas partes do mundo, nem as pessoas já infectadas 
têm acesso aos medicamentos. Ou seja, não é 
necessariamente uma tecnologia que poderá ser usada 
amplamente como resposta à epidemia. A camisinha 
continuará a ter um papel central nisso. Porém, para pessoas 
que não estão usando preservativo regularmente, o remédio 
pode ser muito importante.”).
No primeiro enunciado de Parker percebe-se o uso da 
adversativa, primeiro expondo as vantagens, mas logo em 

O médico diz que, apesar de 
existirem grupos de maior risco entre
os homossexuais, a abrangência da 
proposta da OMS deve ter levado em
conta o fato de que a prática de sexo 
anal, comum entre gays, aumenta as
chances de transmissão do vírus”

“Os médicos afirmam que apesar de
os antirretrovirais para uso 
preventivo terem efeitos colaterais 
— como problemas renais e ósseos 
— a incidência deles em pacientes 
é baixíssima. O volume de 
medicamentos usados é menor do 
que os recomendados na terapia 
regular, para soropositivos.”

“Já Carlos Magno Silva Fonseca, 
presidente da Associação Brasileira 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (ABGLT ) 
afirma que é preciso assumir que 
‘há um problema nessa população 
(homossexual)’.
— Quando se falava em grupo de 
risco, lutamos para não ter haver um 
estigma sobre essa população, mas 
temos maturidade para entender que 
a Aids não está resolvida na nossa 
comunidade — pondera. — A 
infecção está aumentando nessa 
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seguida ressaltando o problema do custo. No segundo 
segmento de Parker, que mescla o texto jornalístico com seu 
enunciado em citação direta, há a exposição de um argumento 
do especialista como prova auxiliar.
Já o discurso de um dos representantes LGBT, apesar de apoiar 
o novo método, é de que é necessário observar caso a caso 
com cautela. 

galera de 15 a 25 anos.”

Há uma diminuição do medo de 
infecção entre os mais jovens 
porque os medicamentos permitem
que pacientes vivam com a doença:
“Gottfried Hirnschall, chefe do 
departamento de HIV da OMS, 
afirmou que as taxas de infecção 
entre homossexuais estão 
aumentando novamente após 33 anos
do pico da epidemia. Haveria uma 
diminuição do medo da infecção 
entre os jovens, devido ao acesso a 
medicamentos que permitem que 
pacientes vítimas da Aids vivam 
com a doença, diminuindo a 
prevenção. Atualmente, jovens 
homossexuais homens possuem 19 
vezes mais chances de infecção que a
população em geral”;

Os riscos de que o uso irregular e 
não acompanhado dos 
medicamentos podem causar um 
agravamento da epidemia:
“Para o médico e professor da UFRJ 
Amilcar Tanuri, a proposta da 
Organização Mundial de Saúde “faz 
sentido", já que há grupos em que a 
incidência de HIV é maior que na 
população em geral. No entanto, ele 
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chama atenção para o fato de que o 
uso preventivo dos antirretrovirais 
pode ter efeitos contrários aos 
desejados, caso seja feito de forma 
irresponsável:
— O problema maior é que, se os 
indivíduos em tratamento preventivo 
não tomarem a medicação 
regularmente, podem se infectar e 
selecionar vírus resistentes à 
medicação em uso e transmitir esse
vírus para seus parceiros. Por isso, 
temos que ter um controle sobre os 
indivíduos em uso preventivo destas 
medicações”

Os custos podem limitar o método:
“Já o diretor presidente da 
Associação Brasileira 
Interdisciplinar de Aids (ABIA), 
Richard Parker, vê a sugestão da 
OMS com cautela.
— É importante ampliar todas as 
tecnologias e técnicas de prevenção 
existentes, o tratamento com 
antirretrovirais deve fazer parte do 
leque de opções para pessoas que 
têm práticas de risco, mas é óbvio 
que os custos vão limitar o uso 
disso em todo o mundo, não só no 
Brasil.
Para ele, é ‘exageradamente 
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otimista’ crer que o uso de 
antirretrovirais ganhará 
protagonismo na prevenção da 
epidemia de HIV:
— Em muitas partes do mundo, nem
as pessoas já infectadas têm acesso
aos medicamentos. Ou seja, não é 
necessariamente uma tecnologia que 
poderá ser usada amplamente como 
resposta à epidemia. A camisinha 
continuará a ter um papel central 
nisso. Porém, para pessoas que não 
estão usando preservativo 
regularmente, o remédio pode ser 
muito importante”

É necessário observar caso a caso 
com cautela:
“Militantes gays dizem apoiar o uso
dos remédios na prevenção, mas 
fazem ressalvas em relação à 
recomendação para todos os homens
que fazem sexo com homens. Beto 
de Jesus, secretário para América 
Latina e Caribe da Associação 
Internacional de Gays e Lésbicas 
(Ilga, na sigla em inglês), defende 
que a sugestão seja precedida por 
um exame caso a caso:
— Esse tipo de recomendação não 
é para todo os homossexuais. Acho 
que deveria ser direcionada para 
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pessoas que não conseguem ter 
adesão ao preservativo e pessoas que
são mais vulneráveis, como 
profissionais do sexo e usuários de 
droga injetáveis.”

(15) O Globo/ 13 
de julho de 2014/ 
Sociedade/ 36

O manifesto do 
macho moderno

Movimento 
artístico-social une 
ativistas no Rio, em 
Minas e em Nova 
York
pedindo o fi
m de estereótipos: 
‘posso brochar’, 
‘posso não gostar de
futebol’ e ‘posso 
admirar uma mulher
com respeito’ são 
alguns dos preceitos.

Todas as fontes possuem lugar de fala equivalentes, sendo que 
Christina Montenegro alcança um privilégio maior por dominar
uma ciência (a psicologia), o que lhe agrega maior capital 
social. Os homens adquirem capital simbólico por expressarem 
suas opiniões com base em sua posição de homem na 
contemporaneidade.

O discurso que introduz a matéria é o de que os homens 
heterossexuais também sofrem opressões devido às normas 
impostas pelos padrões heteronormativos de gênero.
Tal constatação se sustenta ao longo da fala das fontes e da 
própria composição do discurso jornalístico. A defesa, através 
deste discurso, de que as normas de gênero sobre a 
masculinidade devem ser rompidas, o transforma num 
deslocamento polissêmico, já que propõe uma reescrita da 
norma. A enumeração de uma série de ações que não 
corresponderiam com as expectativas de masculinidade e 
seguida explanação do movimento fundamentam o discurso no 
lead: “Posso brochar. Posso falir. Posso ser frágil. Posso ser 
sensível. Posso ser cabeleireiro, decorador, artista e não gostar 
de futebol. Posso admirar uma mulher que eu ache bela com 
respeito. São esses e muitos outros os preceitos do movimento 
'Homens, libertem-se', que estimula o macho (heterossexual) a
romper estereótipos em que vivem aprisionados”. Nesta 
sequência, a palavra “posso” conota liberdade em 

Deslocamento polissêmico de que os
homens heterossexuais também 
sofrem opressões devido às normas
impostas pelos padrões 
heteronormativos de gênero: 
“A ideia para a ação, que começa a 
ganhar corpo pouco antes da 
comemoração do Dia Nacional do 
Homem, na próxima terça, veio à 
cabeça da atriz Maíra Lana quando 
ela viu um homem usando saia em 
sua cidade, Ouro Preto.
- Os homens ficaram desconcertados,
e eu achei tão engraçado. Era só uma
peça de roupa, mas revelava muito 
sobre as prisões que eles se impõem 
– lembra. - Faz 200 anos que as 
mulheres fizeram a primeira passeata
pelo direito de usar calças. Então é 
um absurdo que meninos sejam 
punidos na escola por expressar sua 
subjetividade.
Maíra se refere a um estudante do 
tradicional Colégio Bandeirantes, de 
São Paulo, que, em junho de 2013, 
foi impedido de assistir a aulas 

A matéria se estrutura em 
torno do enquadramento 
Polícia de gênero. O 
discurso hegemônico no texto
jornalístico é o de que os 
homens heterossexuais 
também sofrem opressões 
pelas expectativas geradas 
pelas normas de gênero. O 
discurso é de que os 
estereótipos devem ser 
rompidos e de que até a 
violência exercida pelos 
homens pode diminuir.



306

contraposição ao “aprisionados” no fim do trecho. O uso do 
termo “macho (heterossexual)” ressalta a restrição das pessoas 
que sofrem essa opressão alegada pelo discurso. 
Apesar disso, mais a frente, o próprio texto jornalístico realiza 
uma crítica a exclusão de homossexuais, o que é contraposto 
pela criadora do movimento: “Uma das possíveis críticas ao 
manifesto do 'Homens, libertem-se' é não mencionar a opressão
sofrida pelos homossexuais. Segundo a criadora da ação, isso 
acontece porque 'todos os homens estão incluídos no manifesto,
sejam heterossexuais ou gays.'
- Mas o nosso maior alvo é o homem hétero – admite – 
Queremos que ele reveja seu conceito de masculinidade e 
identidade, como os homossexuais e as mulheres já fazem há 
décadas'.”
O uso do verbo dicendi “admite” reforça o sentido de que o 
alvo são homens heterossexuais, já que contrapõe o que ela 
negou anteriormente.
É bastante pertinente o enunciado do músico Paulinho Moska: 
“Eu era magrelo, usava pulserinhas hippie e me identificava
com Caetano, Gil e Bowie, que eram andróginos. Passei a ser 
chamado de bicha e viado de forma agressiva. Sofri até me 
ver livre da representação masculina clássica”. Ela denuncia 
a maneira com que age a polícia de gênero e a marcação 
exercida sobre o corpo que não se encaixa no padrão 
heteronormativo através da homofobia.

usando saia, gerando protestos e 
angariando simpatia dos colegas, que
fizeram 'saiaços' em apoio.
A ideia de que 'homem não chora' 
também foi fortemente confrontada 
esta semana, quando, após a derrota 
da seleção na Copa, alguns jogadores
de futebol, como o novo ídolo David 
Luiz, desabaram em lágrimas.
- É importante esses ídolos 
mostrarem quem são, sem filtros, 
extravasando o que sentem. Isso 
contribui para que outros homens se 
sintam confortáveis para expor 
emoções e angústias – comenta 
Maíra.”

“Em seu livro 'Homem ainda não 
existe', a psicológa Christina 
Montenegro afirma que o grupo 
masculino é o único que não se 
organizou para discutir gênero.
- É um absurdo que o 
comportamento dos homens ainda 
seja limitado. A opressão gera a 
violência com o outro e também 
consigo. Não é à toa que todas as 
estatística mostram que os homens 
são os que mais adoecem, os que 
mais se suicidam e conformam a 
maior parte da população presidiária 
e manicomial… Eles têm questões 
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internas não resolvidas – afirma 
Christina.”

Interdiscurso de que com menos 
machismo os homens se tornam 
menos violentos:

“Nelson Motta ressalta que a 
reflexão pode causar um benefício 
não só para eles, mas também para 
elas, que vivem viveriam (sic) 
melhor num mundo com homens 
livres e menos violentos:
- Participo do movimento porque 
amo as mulheres. Tenho três filhas e 
duas netas, que merecem amor, 
respeito e homens sensíveis e 
educados”

(16) O Globo/ 17 
de julho d 2014/ 
Sociedade/ 23

Epidemia cresce no 
Brasil

Enquanto mundo 
vive queda no 
número de novos 
casos, país tem 
aceleração, revela 
relatório da ONU

As fontes possuem lugares de fala equivalentes porque ocupam
posições sociais similares enquanto representantes de 
instituições de saúde ou de apoio a pessoas com HIV/Aids. A 
diferença é que as representantes das instituições de saúde 
possuem capital social que garante mais legitimidade às suas 
falas por fazerem parte do campo científico médico. Já os 
representantes das associações possuem capital simbólico 
agregado por conviverem com a doença e terem o lugar de fala 
legitimado pela experiência cotidiana.

O lead se soma ao enunciado de Luiz Loure, diretor-executivo 
adjunto do Unaids, para consolidar o interdiscurso de que uma 
“nova onda” da doença atinge os homens gays mais jovens 

Interdiscurso de que uma “nova 
onda” da doença atinge os homens 
gays mais jovens impulsionada por
preconceitos sobre a doença:
- Lead
-“- Nos países onde há avanço da 
epidemia, o crescimento é sobretudo 
entre os homens gays. 
Principalmente entre os jovens – 
afirma Loures. - É como se 
estivéssemos voltando no tempo, à 
epidemia que vimos nos anos 1980. 
Há uma contradição, já que esses 

A matéria se estrutura a partir
do enquadramento 
Saúde/Aids. Ela traz 
informações recentes à época 
que atualizam os avanços e 
recuos da epidemia pelo 
mundo. A matéria traz 
discursos associados ao 
crescimento das 
contaminações no Brasil. Os 
discursos hegemônicos 
apontam um crescimento 
entre jovens homossexuais e 
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impulsionada por preconceitos sobre a doença. Ele é 
explícito e surge de maneira cristalizada: “- Nos países onde há 
avanço da epidemia, o crescimento é sobretudo entre os 
homens gays. Principalmente entre os jovens – afirma Loures. -
É como se estivéssemos voltando no tempo, à epidemia que 
vimos nos anos 1980. Há uma contradição, já que esses grupos 
foram justamente os que começaram a mobilização em torno 
do combate.
Entre os motivos relacionados a esse crescimento, ele lista a 
discriminação, que dificulta o acesso a serviços médicos, e a 
redução no uso de preservativos, estimulada pela falsa ilusão de
que a epidemia acabou. Loures também cita uma mudança de 
agenda do movimento LGBT, que teria se voltado mais às 
questões de direitos civis, afastando parcialmente a doença de 
sua pauta.” 
O interdiscurso de que os dados estão dentro das previsões 
surge, de forma também cristalizada, no enunciado do 
Ministério da Saúde e do diretor do Departamento de DST, 
Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, como na 
sequência a seguir: “Recebemos o documento com muita 
tranquilidade, os dados não nos chocaram. Eles são 
consistentes com os boletins do ministério – diz Fábio 
Mesquita, diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais do Ministério da Saúde. - Os dados do Brasil são 
proporcionais ao crescimento da população”. O discurso não 
alarmista do Ministério e do representante citado acima segue o
padrão de prestação de contas de instituições públicas – o uso 
de termos como “tranquilidade”, “não nos chocaram” e 
expressões como “são consistentes” e “são proporcionais” 
conotam controle sobre uma situação de preocupação pública. 
Além disso no discurso em nota do Ministério da Saúde, são 
trazidos dados estatísticos que funcionariam como provas 

grupos foram justamente os que 
começaram a mobilização em torno 
do combate.
Entre os motivos relacionados a esse 
crescimento, ele lista a 
discriminação, que dificulta o acesso 
a serviços médicos, e a redução no 
uso de preservativos, estimulada pela
falsa ilusão de que a epidemia 
acabou. Loures também cita uma 
mudança de agenda do movimento 
LGBT, que teria se voltado mais às 
questões de direitos civis, afastando 
parcialmente a doença de sua pauta”;

Interdiscurso de que os dados estão 
dentro das previsões: 

“Em nota, o Ministério da Saúde 
reconheceu a importância de atenção
à prevenção, tratamento e 
diagnóstico dos casos. E sustentou 
que 'a taxa de detecção de Aids no 
país está estabilizada em 20 casos a 
cada 100 mil habitantes, o que 
representa cerca de 39 mil casos da 
doença ao ano'. Atualmente, segundo
o ministério, estima-se que 750 mil 
pessoas vivam com HIV e Aids no 
país, sendo que 123 mil 
desconhecem essa sua situação. O 
órgão lista ações desenvolvidas, 

denunciam uma necessidade 
mudança nas políticas 
públicas, enquanto o 
Ministério da Saúde assume 
um posicionamento defensivo
com o discurso de que os 
dados são consistentes, mas 
já previstos pelos 
levantamentos da instituição, 
dizendo que o aumento nos 
índices é concomitante ao 
crescimento da população.
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auxiliares.
O interdiscurso de que as políticas públicas não estão 
dialogando o suficiente e nem alcançam a todos igualmente 
está distribuído pela matéria de forma dispersa. Um exemplo é 
o seguinte enunciado: “Georgiana Braga-Orillard, diretora do 
Unaids no Brasil, chama atenção para a necessidade de renovar
as campanhas de prevenção no país.
- O Brasil se enquadra entre os países que deram uma resposta 
cedo à doença no início da epidemia e, agora, um aumento. Há 
uma certa fadiga das pessoas vendo as mesmas mensagens 
sobre o tema há anos – avalia. - Os jovens não estão usando 
preservativos, principalmente os homens que fazem sexo com 
homens”. Esse interdiscurso também surge de forma 
cristalizada no discurso jornalístico e na fala de uma das fontes 
na seguinte sequência: “Membros de ONGs voltadas ao 
combate à doença, no entanto, criticam as políticas públicas 
conduzidas pelo ministério. Para Salvador Correa, da equipe de
coordenação da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS 
(Abia), o governo não tem conversado com a sociedade civil:
- Há uma necessidade de repolitizar o enfrentamento à 
epidemia. Tivemos alguns avanços, sobretudo no campo 
biomédico, mas isso acaba esbarrando em uma falta do diálogo 
com a sociedade. O governo tem lançado novas formas de 
combate, mas é necessário que o indivíduo opine sobre essas 
estratégias que incluem distribuição de camisinhas ao tipo de 
tratamento.”

como a alta de 40% no número de 
pessoas iniciando o tratamento com 
antirretrovirais no primeiro semestre 
deste ano, em comparação com o 
mesmo período de 2013. Segundo o 
texto, entre 2005 e 2013, o Brasil 
mais que dobrou o total de pessoas 
em tratamento: de 165 mil para 353 
mil. 
Recebemos o documento com muita 
tranquilidade, os dados não nos 
chocaram. Eles são consistentes 
com os boletins do ministério – diz 
Fábio Mesquita, diretor do 
Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais do Ministério da 
Saúde. - Os dados do Brasil são 
proporcionais ao crescimento da 
população”.

Interdiscurso de que as políticas 
públicas não estão dialogando o 
suficiente e nem alcançam a todos 
igualmente:

“Georgiana Braga-Orillard, diretora 
do Unaids no Brasil, chama atenção 
para a necessidade de renovar as 
campanhas de prevenção no país.
- O Brasil se enquadra entre os 
países que deram uma resposta cedo 
à doença no início da epidemia e, 
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agora, um aumento. Há uma certa 
fadiga das pessoas vendo as mesmas 
mensagens sobre o tema há anos – 
avalia. - Os jovens não estão usando 
preservativos, principalmente os 
homens que fazem sexo com 
homens”;

“Membros de ONGs voltadas ao 
combate à doença, no entanto, 
criticam as políticas públicas 
conduzidas pelo ministério. Para 
Salvador Correa, da equipe de 
coordenação da Associação 
Brasileira Interdisciplinar de AIDS 
(Abia), o governo não tem 
conversado com a sociedade civil:
- Há uma necessidade de repolitizar 
o enfrentamento à epidemia. 
Tivemos alguns avanços, sobretudo 
no campo biomédico, mas isso acaba
esbarrando em uma falta do diálogo 
com a sociedade. O governo tem 
lançado novas formas de combate, 
mas é necessário que o indivíduo 
opine sobre essas estratégias que 
incluem distribuição de camisinhas 
ao tipo de tratamento”;

“Jaime Marcelo Pereira, 
representante da Rede Nacional de 
Pessoas Vivendo com Aids/HIV, 
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aponta as assimetrias regionais das 
políticas públicas:
- Atualmente, a atenção é desigual 
nas regiões. Os municípios e os 
estados têm percepções diferentes 
sobre a política de saúde para Aids. 
Muitos prefeitos, por exemplo, não 
investem por questões pessoais ou 
religiosas”

(17) O Globo/ 19 
de julho de 2014/ 
Sociedade/ 27

Diversidade marca 
nova leva de heróis

Editoras modificam 
personagens para 
atrair público, e 
movimentos sociais 
comemoram

 

Ivonei e Carlos ocupam lugares de fala equivalentes porque 
ilustram a opinião sobre a diversidade nos quadrinhos a partir 
de suas posições enquanto representantes de instituições em 
defesa dos direitos civis de grupos identitários. Ronaldo Assis 
possui capital social agregado pela sua formação e sua 
especialidade no assunto.

O interdiscurso de que essas mudanças são positivas para 
grupos identitários marginalizados  está presenta na 
composição do texto jornalístico e também nos enunciados de 
Ivonei Pires e Carlos Tufvesson de maneira explícita e 
cristalizada, conforme pode se ver na coluna ao lado.
Outro interdiscurso é o de que essas mudanças atendem a 
demandas mercadológicas  e  são voláteis ao 
comportamento do público, também expressa através do 
discurso jornalístico que indica exemplos controversos (“O 
episódio da morte de Archie não é o único que aborda o tema 
da homossexualidade. No ano passado, a orientação sexual do 
primeiro Lanterna Verde, o personagem da editora DC Comics, 
foi reformulada. Na época, o episódio gerou controvérsia por se
tratar de uma modificação no perfil de um personagem em um 
universo paralelo: ativistas afirmaram que seria melhor para o 

Interdiscurso de que essas 
mudanças são positivas para 
grupos identitários 
marginalizados:

“Diretor do Movimento Negro 
Unificado na Bahia, Ivonei Pires 
gosta da mudança.
- O negro é invisível em algumas 
sociedades. Se fizermos um 
levantamento, veremos que a maioria
dos personagens negros aparecem de
forma pejorativa. Essa mudança faz 
aumentar a autoestima – afirma 
Ivonei, que acredita que estas ações 
ajudam a naturalizar as relações 
sociais.
- Vai chegar um tempo em que a 
questão das raças será natural, não 
discutiremos a cor de um herói. Fico 
feliz porque tenho 41 anos e lembro 

A matéria se estrutura a partir
do enquadramento Abertura 
cultural porque o 
acontecimento principal se 
refere ao lançamento de 
histórias em quadrinhos com 
personagens clássicos 
modificados com identidades 
normalmente marginalizadas,
como mulheres, negros e 
gays. Os discursos presentes 
na matéria se dividem entre a 
boa recepção de 
representantes de causas 
sociais, que enxergam como 
positiva a maior 
representação dessas 
identidades nos quadrinhos, e
a recepção crítica do 
especialista que enxerga mais
interesses mercadológicos 
das editoras como norteador 
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movimento se algum personagem assumisse a 
homossexualidade no universo regular”). 
Tal interdiscurso também está presente no enunciado do 
especialista Ronaldo Assis de forma explícita.

que adorava ver as histórias do 
Capitão América. Agora, vou gostar 
ainda mais – diz.
Carlos Tufvesson, coordenador 
especial da Diversidade Sexual da 
Prefeitura do Rio, afirma que o 
ambiente em que vivem os heróis é 
propício para que se lute por direitos.
- Nada mais coerente que a busca 
pelos direitos e pela justiça comece 
pela Sala da Justiça! Isso mostra que 
não há restrições de cor, gênero ou 
opção sexual para ser um herói. 
Existe uma prerrogativa de que para 
ser viril é necessário ser 
heterossexual. Não é verdade e, 
talvez, estes quadrinhos estejam 
começando a mostrar isso”

Interdiscurso é o de que essas 
mudanças atendem a demandas 
mercadológicas e são voláteis ao 
comportamento do público:

“As reviravoltas nos quadrinhos, 
porém, podem ter vida curta. 
Segundo o historiador Ronaldo 
Assis, especialista no gênero, as 
editoras adotam uma política para 
atrair o público de tempos em 
tempos, mas que só dura durante o 
período de certa narrativa.

dessas modificações.
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- As editoras entenderam que o 
mundo mudou e que é necessário 
atrair novo público. A primeira 
tentativa foi inserir personagens 
secundários de diferentes etnias, 
opções sexuais e nacionalidades, mas
não teve tanto apelo – conta ele, que 
observa as mudanças com cautela. - 
Agora eles estão investindo em 
transformar suas principais estrelas, 
mas são escolhas empresariais. Já 
existiu época em que mataram quase 
todos os heróis e eles, depois, 
reviveram. Não acredito que todas as
mudanças permaneçam – diz”

(18) O Globo/ 22 
de julho de 2014/ 
Sociedade/ 21

Ativista de Uganda 
ilustra o papel da 
discriminação na 
expansão da doença

Bissexual, ela foi 
‘denunciada’ na 
mídia, teve de se 
esconder e ficou 
sem os remédios

Daisy Nakato e Ashok Kavi adquirem capital simbólico devido 
às vivências em ambientes de risco. Tais vivências lhe 
garantem lugar de fala legitimado a partir do momento em que 
seus discursos ilustram o que já era reconhecido pela 
comunidade científica.
O embaixador e a OMS possuem capital social adquirido a 
partir de suas posições no campo político e científico, que 
legitima o seus lugares de fala.

O discurso hegemônico na matéria é o de que a discriminação 
e perseguição de pessoas com dissidências sexuais ou de 
gênero agrava a disseminação do HIV. Esse interdiscurso se 
estende por toda a matéria, seja na voz das fontes ou na 
composição do discurso jornalístico.
Exemplo é a construção da primeira parte da matéria, em que o 
lead expõe a causa do problema (“A crescente perseguição a 

Interdiscurso de que  de que a 
discriminação e perseguição de 
pessoas com dissidências sexuais 
ou de gênero agrava a 
disseminação do HIV:

Além dos já citados na coluna 
anterior, as seguintes sequências 
servem como exemplo:

“- Eu tive que ficar escondida por 
uma semana sem tomar a medicação 
antirretroviral (depois da exposição 
no jornal). Muitas pessoas estão 
passando pela mesma situação e 
fogem para países vizinhos.”
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minorias sexuais em países da África e da Ásia contribui 
enormemente para a disseminação do HIV, uma vez que, 
criminalizados, eles dificilmente têm acesso a exames e 
tratamentos”) e um exemplo empírico (“O alerta, repetido 
pela comunidade científica, ganhou voz e rosto na abertura da 
Conferência Internacional sobre a Aids, em Melbourne, na 
Austrália. Moradora de Kampala, em Uganda, ativista Daisy 
Nakato, bissexual que teve seu nome e seu rosto expostos na
conservadora mídia do país africano e sofreu ameaças de 
prisão e morte, falou sobre o horror diário de lutar contra o
vírus em meio à marginalização”).
Outro exemplo está presente na segunda parte do texto quando 
o discurso jornalístico expõe a situação de países em que há a 
criminalização de pessoas LGBT e em seguida há enunciados 
do embaixador e da OMS que apontam os problemas desse tipo
de política. Essas construções discursivas evidenciam um 
posicionamento tanto do texto jornalístico quanto das fontes ao 
interdiscurso hegemônico.

“Em fevereiro, o presidente de 
Uganda, Yoweri Museveni, 
sancionou uma lei de base religiosa 
que pune com longas penas de prisão
a prática de sexo 'não tradicional'. 
Pesquisas de opinião mostram que a 
norma tem amplo apoio da 
população.
- Nós sabemos que a criminalização 
é uma política de saúde ruim. É uma 
má política pública. Ela não funciona
como prevenção para evitar a 
propagação da doença. Na verdade, 
faz exatamente o contrário – afirmou
John Berry, embaixador americano 
na Austrália durante discussão no 
evento.  - A luta global contra o HIV 
e a Aids não será vencida se 
relegarmos segmentos da população 
para as sombras.
De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), mulheres 
trabalhadoras do sexo são 14 vezes 
mais propensas a contrair o HIV do 
que as demais. Já homens gays têm 
19 vezes mais chances de ter a 
doença do que a média da população.
Entre os transexuais, a probabilidade 
aumenta em 50 vezes.”

Conclusões da análise:
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A matéria possui o enquadramento 
Denúncia porque revela através do 
relato humanizado de uma ativista, a 
discriminação sofrida pelas pessoas 
LGBT ou profissionais do sexo em 
países da Ásia e da África. O 
discurso hegemônico é de que essa 
perseguição agrava a contaminação e
disseminação do HIV.

(19) O Globo/ 27 
de julho de 2014/ 
Sociedade/ 29

A ameaça do HIV à 
flor da idade

Taxa de novos casos
entre jovens de 15 a 
24 anos sobe 34% 
em mais de uma 
década

As fontes autorizadas guardam lugar de fala mais legitimado 
pela ordem do discurso por possuírem provas auxiliares (os 
dados resultantes de pesquisas) a favor de seus discursos, o que
lhes agrega capital social. No entanto, as fontes envolvidas 
adquirem capital simbólico a partir de suas vivências enquanto 
pessoas contaminadas pelo HIV. Os especialistas e ativistas 
guardam lugar de fala legitimado pela ordem do discurso a 
partir do capital social e simbólico que adquirem por se 
aprofundarem acerca do tema e serem reconhecidos dessa 
forma.

Não há competição entre os discursos, porém há diversos 
interdiscursos presentes na matéria jornalística. 
O principal, que se constrói desde o título da matéria, é 
sustentado na primeira parte do texto jornalístico. Há exposição
de uma história humanizada de uma fonte anônima e de que 
como ela descobriu estar contaminada, seguida da exposição de
dados (provas auxiliares) que demonstram o crescimento da 
incidência da contaminação entre jovens através de números.
Em seguida, há um enunciado do jovem que revela as 
dificuldades sofridas pelo convívio com o vírus: “No caso do 

Interdiscurso de que há um 
crescimento da incidência da 
contaminação entre jovens no 
Estado do Rio: 

- Título,  lead e primeira parte do 
texto (já exposto nas colunas ao 
lado)

Interdiscurso de que o aumento de 
contaminação entre jovens é 
motivado por preconceitos acerca 
da doença:

- também citado na coluna anterior;

Interdiscurso de que apesar de ser 
possível levar uma vida próxima 
do normal, o vírus implica em 
dificuldades por mudança de 
hábitos e o preconceito sofrido:

A matéria possui o 
enquadramento Saúde/Aids. 
Ela traz dados atualizados 
sobre os índices de 
contaminação da doença, 
além de histórias 
humanizadas de pessoas que 
convivem com o vírus. Há 
variados discursos – o 
preconceito sobre o vírus e a 
doença está como um dos 
principais responsáveis pelo 
aumento da doença entre 
jovens; apesar das pessoas 
contaminadas conseguirem 
levar uma vida próxima ao 
normal, enfrentam muitas 
dificuldades de saúde e 
sociais; apesar de jovens gays
estarem figurando como um 
dos principais grupos de 
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casal carioca, hoje, quase dois anos após o diagnóstico, os dois 
se adaptaram à rotina de idas ao médico e a laboratórios. Só 
contaram sobre a doença a amigos mais próximos. Nem a suas 
famílias revelaram a sorologia. E, embora nunca tenham 
sofrido complicações de saúde, dizem não ser fácil conviver 
com o HIV.
- Trabalho, estudo, faço atividades físicas… Mas, quando 
comecei a tomar os medicamentos antirretrovirais, tinha 
efeitos colaterais como delírios à noite e manchas 
avermelhadas no corpo – diz X.”.
A sequência citada acima já está ligada a composição de outro 
interdiscurso pela narrativa jornalística: o aumento de 
contaminação entre jovens é motivado por preconceitos 
acerca da doença.
Assim, a exposição do caso de X., já funciona como um 
exemplo que desconstrói preconceitos, como o de a doença não
apresentar gravidade, apontado por outro enunciado, logo após 
o intertítulo “Relaxamento na prevenção”: “Para especialistas
e ativistas, uma série de fatores explica esse aumento da taxa 
entre jovens. O fato de a Aids ser encarada hoje como uma 
doença crônica e muitos não terem memória dos anos mais 
críticos da epidemia, nas décadas de 1980 e 1990, pode ter 
feito com que eles relaxassem na prevenção, como o uso da 
caminha. Mas também são apontados motivos como a falta 
de campanhas informativas voltadas para esse público, 
dizem integrantes da Rede Estadual de Adolescentes e Jovens 
Vivendo e Convivendo com HIV/Aids, que realiza seu primeiro
encontro estadual esta semana, na Região Serrana.”
Outro interdiscurso, que age de forma complementar com o 
anterior, é o de que apesar de ser possível levar uma vida 
próxima do normal, o vírus implica em dificuldades por 
mudança de hábitos e o preconceito sofrido. Tal 

“O estudante de ciências contábeis 
Ivan Monsores, de 25 anos, faz parte 
do grupo. Ele descobriu ser 
soropositivo em 2011. Mantinha um 
relacionamento estável. E, num 
exame de rotina, sem companheiro 
recebeu o diagnóstico de HIV. Ivan 
também fez o teste, com o mesmo 
resultado. Ao contrário de muitos 
que seguem anônimos, contou à 
família e se engajou no ativismo pela
causa da  Aids. Não escapou, no 
entanto, do preconceito.
- Ao iniciar a medicação, tive uma 
reação e fiquei quatro meses sem 
voz. Fiquei 14 dias afastado do 
trabalho. Ligaram da empresa, então,
para minha casa. Minha mãe contou 
sobre a doença e, imediatamente, fui 
demitido – diz ele, lembrando que 
em junho foi aprovada uma lei que 
tornou crime a discriminação de 
trabalhadores com HIV. - Hoje, levo 
uma vida normal e saudável, mas 
regrada, da hora em que acordo até 
dormir. Tomar remédios todo dia não
é bom. Os efeitos deles tampouco.”

O interdiscurso de que jovens gays 
têm sido o grupo de maior 
incidência de contaminação:

risco, tem se percebido uma 
diminuição da doença em 
homens em comparação com 
as mulheres.
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interdiscurso surge na composição do discurso jornalístico ao 
relatar a vida do estudante Ivan Monsores (na coluna ao lado).
O interdiscurso de que jovens gays têm sido o grupo de maior
incidência de contaminação também está presente de maneira 
explícita na narrativa jornalística através da exposição de 
dados.
Há ainda um deslocamento polissêmico de que “há uma 
redução entre homens em comparação com as mulheres” 
(ver ao lado).

“Na rede da qual Ivan participa, há 
jovens de várias classes sociais e 
diferentes regiões do Rio. Em 
comum, porém, allém de lidarem 
com o HIV, grande parte é 
homossexual. E são justamente os 
jovens gays do sexo masculino um 
dos grupos que mais preocupam na 
atualidade. De acordo com o Boletim
Epidemiológico 2014 da Secretaria 
estadual de Saúde do Rio, entre os 
homens com HIV no estado, de 2000
a 2012 houve uma queda percentual 
dos casos entre os heterossexuais (de
33,3% para 27,5%), mas um 
aumento entre os homossexuais (de 
24% para 28,5%).”

Deslocamento polissêmico de que 
“há uma redução entre homens em
comparação com as mulheres”:

“O mesmo estudo, por outro lado, 
aponta uma redução da porcentagem 
de diagnósticos entre homens em 
comparação com as mulheres. De 
1982 a 1999, 74% dos casos eram do
sexo masculino contra 63% em 2012.
Mara Moreira tinha 19 anos em 
1995, quando soube ter a doença. 
Evangélica, ela havia se casado 
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virgem. Mas, três meses depois, seu 
marido adoeceu, já fragilizado pelo 
vírus. Nos quase 20 anos que se 
passaram desde então, ela ficou 
viúva, fez faculdade de teologia, 
casou-se de novo e coordena o grupo
de mulheres da ONG Pela Vidda. 
Mara afirma acolher um perfil de 
mulheres diferente do de alguns anos
atrás: atualmente, muitas são de 
classe média, com conhecimento do 
que é a epidemia.
- Mas a realidade de mulheres que 
são até expulsas de suas 
comunidades ao terem sua sorologia 
revelada continua – diz a ativista, 
que acredita ter ocorrido um 
retrocesso no tema da Aids no país. - 
Não é uma epidemia controlada.”

(20) O Globo/ 31 
de julho de 2014/ 
O País/ 5 *

*Obs: Essa 
matéria é uma 
coordenada da 
matéria presente 
na mesma página 
sobre o 
candidato: 
“Título: Crivella:

Projeto que pune 
preconceito a casal 
gay tiraria ‘direito 
dos pastores’

Ex-ministro disse, 
porém, ser contra 
‘qualquer tipo de 
homofobia’

O candidato possui capital social e político a partir de seu lugar
de fala, seu enunciado ganha projeção pela posição que ocupa 
como candidato ao governo do Rio.
Julio Moreira, o diretor sociocultural do Grupo Arco-íris, 
possui capital social e simbólico por ser representante de uma 
instituição de defesa dos direitos LGBT. Sua fala ganha 
projeção na matéria pela sua contraposição à fala do candidato.

Dois interdiscursos surgem na matéria de forma cristalizada 
(ver ao lado), tanto através do enunciado da primeira como da 
segunda fonte: O primeiro interdiscurso é de que a lei que 
pretende punir a homofobia impede as pessoas religiosas 

Interdiscurso de que  a lei que 
pretende punir a homofobia 
impede as pessoas religiosas 
evangélicas de proferir sua fé:
“A resposta de Crivella sobre 
homossexualismo foi dada após a 
jornalista da Band perguntar para o  
candidato, ele sancionaria o projeto 
de leis que tramita na Assembleia 
Legislativa do Rio prevendo punição
aos estabelecimentos públicos e 
privados que discriminarem casais 

A matéria possui 
enquadramento Religão. Traz
dois interdiscursos que se 
contrapõem: um acredita que 
uma lei que puna a 
homofobia pode impedir fiéis
evangélicos de proferir sua 
fé; outro defende que a 
religião não pode servir como
justificativa para que pessoas 
sejam discriminadas por 
causa de sua sexualidade.
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Se deixar 
Baixada na 
miséria, roubam 
do Rio Subtítulo:
Afirmação foi 
criticada por 
entidades da 
região; candidato 
disse, ainda, 
achar que 
homossexualismo
'é pecado'.”
Essa matéria 
principal não 
entrou como 
unidade de 
análise porque 
apenas um trecho
faz referência à 
sexualidades 
dissidentes no 
texto, além do 
subtítulo.

evangélicas de proferir sua fé; o segundo, religião não pode 
ser utilizada como pretexto para discriminar.
O discurso jornalístico se alinha ao emitido pelo candidato. Isso
se evidencia desde o título e subtítulo em que há o destaque do 
conectivo adversativo “porém” na sequência: “Ex-ministro 
disse, porém, ser contra 'qualquer tipo de homofobia”.
Esse tipo de discurso costuma defender uma posição 
preconceituosa do falante preservando a sua face. Ele consiste 
na construção discursiva em que duas sentenças, uma 
valorando negativamente um grupo social + adversativa que 
nega o preconceito, é enunciada. 

do mesmo sexo (o PL 2.054/2013), e 
que está sofrendo resistência da 
bancada religiosa:
- Sou contra qualquer tipo de 
homofobia. Mas, no meio 
evangélico, tem um medo de que 
esse projeto de lei da homofobia 
extrapole e tire o direito dos pastores
de dizer que o homossexualismo é 
pecado. Acredito que 
homossexualismo não é doença, mas 
é pecado, porque acredito na Bíblia, 
e esse é o meu direito.”

Interdiscurso de que a religião não 
pode ser utilizada como pretexto 
para discriminar:
“Para Julio Moreira, diretor 
sociocultural do Grupo Arco-Íris, de 
defesa dos direitos LGBT, a opinião 
de Crivella não representa todos os 
grupos evangélicos:
- Ele tem o direito de pensar 
conforme sua religião. Porém, ele 
sequer representa todos os segmentos
evangélicos. Há igrejas que apoiam 
casamento do mesmo sexo, como a 
Igreja Presbiteriana e a Anglicana, 
nos Estados Unidos – disse, 
sublinhando que o PL 2.054 inibe a 
cultura do ódio contra homossexuais.
- Ninguém pode usar dogmas para 
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ferir meus direitos legais.”

(21) O Globo/ 01 
de dezembro de 
2014/ país/ 6

Comissão da 
Verdade relatará 
agressões a 
homossexuais na 
ditadura

Recomendação será 
de indenizar quem 
foi perseguido pelos 
militares por ser gay

Os documentos possuem lugar de fala guardado por seu papel 
de registro histórico . O assessor e autor do relatório Renan 
Quinalha possui lugar de fala legitimado pelo cargo 
institucional que ocupa, adquirindo através dele capital social. 
O jornalista João Silvério Trevisan possui capital social, 
político e simbólico por ser um reconhecido ativista gay e um 
dos autores do primeiro jornal gay do Brasil, “O Lampião da 
Esquina”).

Predomina em quase toda a matéria o deslocamento 
polissêmico de que pessoas foram perseguidas durante a 
ditadura por causa de sua homossexualidade. Esse discurso 
se evidencia através de várias sequências da matéria que citam 
trechos do relatório que descrevem a maneira com que os 
homossexuais eram perseguidos. Outra marca textual, é a 
construção no lead que destaca a maneira com que os 
contrários a se fazer um capítulo sobre a questão foram 
vencidos na discussão sobre o assunto.
Pontos de oposição discursiva ocorrem nos enunciados de 
Renan Quinalha e João Silvério Trevisan.
Enquanto o primeiro evoca o interdiscurso de que a homofobia
era uma política de Estado, Trevisan diz que a homofobia 
era social e não se restringia a posições políticas.

Deslocamento polissêmico de que 
pessoas foram perseguidas durante
a ditadura por causa de sua 
homossexualidade:

- grande parte do texto jornalístico 
contempla esse discurso. Alguns 
exemplos nas sequências a seguir:

“O trabalho, organizado pelo 
brasilianista americano James Green,
da Universidade Brown, e por Renan
Quinalha, assessor da Comissão 
Estadual da Verdade de São Paulo, 
mostra como a homossexualidade foi
objeto de perseguição, pois era 
confundida com subversão e 
considera um agravante para os 
presos políticos.
No texto enviado à CNV consta que 
'agentes do SNI e da Polícia Federal 
incluíam, nos seus relatórios sobre 
subversão, detalhes sobre pessoas 
que relacionavam diretamente o 
comportamento sexual ao perigo que
representavam ao Estado. 
Detalhavam assim essas pessoas 
vistas como ameaçadoras: 'Consta 
ser pederesta' ou é 'Elemento 
homossexual passivo'.”

A matéria apresenta o 
enquadramento Denúncia, se
estruturando em torno de um 
relatório que descreve 
perseguições sofridas pelos 
homossexuais durante o 
período da ditadura. Há 
presença de fontes 
autorizadas institucionais e 
também de militantes, que 
nesta matéria surge como 
fonte qualificada. Há também
polifonia e contraposição 
entre os discursos presentes 
no texto jornalístico.
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Interdiscurso de que a homofobia 
era uma política de Estado:
“- Não houve uma política de Estado
para exterminar gays, mas a 
homofobia era sim uma prática 
institucionalizada pelo regime – 
afirmou Renan Quinalha, cujas 
conclusões foram recém-lançadas no 
livro 'Ditadura e homossexualidades'.
O caso mais ruidoso apontado pelo 
trabalho foi o expurgo de 
homossexuais do Ministério de 
Relações Exteriores comandado pelo
então ministro Magalhães Pinto, em 
1969. O fato foi relatado pela 
primeira vez pelo GLOBO há cinco 
anos. De acordo com documentos 
sigilosos do Arquivo Nacional, 
Magalhães Pinto determinou um 
'rigoroso exame dos casos 
comprovados de homossexualismo 
de funcionários do ministério 
suscetíveis de comprometer o decoro
e o bom nome da casa, tendo em 
vista o possível enquadramento dos 
indiciados nos dispositivos do Ato 
Institucional nº5'.”

Interdiscurso de que a homofobia 
era social e não se restringia a 
posições políticas:
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“Entre as recomendações da CNV 
está a indenização dos perseguidos 
pelo regime militar por serem 
homossexuais. Militantes do 
movimento gay elogiaram a 
iniciativa, embora nem todos 
concordem com a visão de Quinalha 
de que a homofobia fosse política de 
Estado. 
- O preconceito era arraigado na 
sociedade. Assim como a direita 
achava que ser gay era um atentado 
aos bons costumes, para a esquerda a
homossexualidade era tida como 
vício pequeno burguês – afirmou 
João Silvério Trevisan, um dos 
jornalistas responsáveis pelo 
primeiro jornal gay brasileiro, 'O 
Lampião da Esquina', que circulou 
entre 1978 e 1981.”

(22) O Globo/ 01 
de dezembro de 
2014/ Rio/ 10

Conselho estadual 
LGBT reage à 
Marcha do Orgulho 
Hétero, que desfilou
em Ipanema

Protesto reuniu 
cerca de 20. Para 
entidade, 
reivindicações não 

Júlio Moreira possui o lugar de fala mais legitimado no texto 
jornalístico por presidir uma instituição do Estado, por isso, 
herda capital social e político, por seu papel profissional, e 
simbólico pelo contexto situacional. Nelson Couto apresenta 
capital simbólico, pelo contexto situacional, por presidir uma 
confraria de homens e ser um dos realizadores do evento. 
Patricia Juliana possui apenas capital simbólico adquirido pelo 
contexto situacional, já que seu papel profissional não interfere 
no lugar de fala dela neste contexto.

Interdiscurso de que a Marcha do 
Orgulho Hétero não tem sentido:

- além do lead, destacam-se as 
seguintes sequências:

“- Os heterossexuais não estão 
perdendo direitos, nem sofrem 
preconceito de gênero. A marcha 
LGBT não pretende competir. 

A matéria tem o 
enquadramento Denúncia e a
narrativa compõe o discurso 
hegemônico sobre a 
contraposição dos enunciados
das fontes em favor dos 
direitos LGBT ao dos 
manifestantes.
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têm sentido O discurso hegemônico (e explícito) na matéria é de que a 
Marcha do Orgulho Hétero não tem sentido. Tal 
interdiscurso se evidencia na construção do texto jornalístico e 
no enunciado de duas fontes: há destaque ao pequeno número 
de participantes; a informação de que eles eram amigos e 
participam de um pequeno grupo; há a contraposição discursiva
do presidente do Conselho e de uma testemunha ao discurso de 
um dos manifestantes e organizadores do protesto.
O interdiscurso fossilizado apresentado pelos manifestantes é 
de que os heterossexuais estão virando minoria e correm 
risco de extinção.

Lutamos para ter os mesmos direitos 
– afirmou.”

“A médica Patricia Juliana 
Fernandes estava na praia e recusou 
o convite para entrar na marcha:
- O movimento contra a homofobia 
conquistou avanços nos últimos 
tempos. É um absurdo a presença de 
crianças nessa marcha.”

Interdiscurso de que os 
heterossexuais estão virando 
minoria e correm risco de 
extinção:

“Organizada por um grupo de 
amigos, a marcha era puxada pela 
faixa 'héteros unidos jamais serão 
extintos'. Também havia placas com 
mensagens como 'preservar a 
espécie'. Alguns pais levaram filhos 
pequenos.
- Penso que os heterossexuais estão 
virando minoria. Todos têm o direito
de se manifestar. Queríamos 
organizar nosso movimento – disse 
Nelson Couto, 69 anos, morador do 
Arpoador.”

(23) O Globo/ 01 
de dezembro de 

Discriminação 
incurável

As fontes qualificadas possuem lugar de fala mais legitimado 
porque herdam capital social pelo papel profissional ocupado. 

Interdiscurso de que homossexuais 
ainda estão entre a parcela da 

A matéria possui 
enquadramento Saúde/Aids. 
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2014/ Sociedade/ 
21 Trinta anos depois 

do início da 
epidemia, gays 
continuam sendo os 
mais vulneráveis

A fonte envolvida surge com capital simbólico, associado ao 
contexto situacional e o papel que cumpre no discurso 
jornalístico como exemplo humanizado. O ator Mateus Solano, 
surge como fonte testemunhal, e possui capital social herdado 
de sua profissão e papel como embaixador da Unaids. Ele 
também possui capital simbólico por ter interpretado um 
popular personagem gay numa telenovela.

O discurso que introduz enquadramento desde o título é de que 
homossexuais ainda estão entre a parcela da população 
mais vulnerável à infecção do vírus HIV. A tessitura do 
discurso jornalístico traz provas auxiliares com bases em 
informações atualizadas de levantamentos (apesar de não 
creditarem a fonte deles); traz a história de uma pessoa 
infectada que rompe com o padrão comportamental de pessoas 
suscetíveis a infecção (possuía apenas um parceiro, não era 
usuário de drogas nem vivia em situação de risco); traz o 
discurso de especialistas que sustentam e explicam os dados, 
identificando os problemas, sugerindo soluções etc.
Porém, o discurso hegemônico é de que o preconceito com a 
doença, a discriminação dos infectados e a falta de 
informação são responsáveis agravamento da epidemia. Tal 
interdiscurso surge na voz de Max e das fontes qualificadas, de 
forma quase cristalizada, como no exemplo da sequência: “- O 
Brasil tem uma resposta muito boa no que diz respeito aos 
medicamentos disponíveis, mas a discriminação das 
populações mais vulneráveis continua sendo um desafio – 
descreve. - Muitas pessoas morrem sem sequer saber que têm a 
doença. Elas têm medo de fazer o teste, de perder a família, os 
amigos, o emprego... E acabam chegando muito tarde ao 
tratamento. Em Curitiba, 20% dos diagnósticos são feitos 
depois do óbito, para você ter uma ideia”. A sequência anterior 

população mais vulnerável à 
infecção do vírus HIV:

- presente no título, subtítulo e lead;

Interdiscurso de o preconceito com 
a doença, a discriminação dos 
infectados e a falta de informação 
são responsáveis agravamento da 
epidemia:

- Em vários segmentos do texto. 
Sequência de exemplo:

“Chefe do Laboratório de Aids da 
Fiocruz e responsável pelo teste do 
uso preventivo de drogas do coquetel
entre os grupos mais vulneráveis, 
Beatriz Grinsztejn acredita que o 
estigma e a discriminação são peças-
chave para a vulnerabilidade à 
infecção.
- Os serviços de saúde, em geral, não
são amigáveis – constata Beatriz – 
Por isso, o diagnóstico é pior, e o 
número de mortes é alto. Já 
imaginou o acesso de uma transexual
a um serviço de saúde? Não tem 
coisa pior.”

Interdiscurso de que a geração mais 
jovem acredita que a Aids deixou 

A matéria se estrutura em 
torno da vida uma pessoa 
infectada e de dados de 
levantamentos recentes sobre 
a epidemia de Aids. A partir 
desse eixo narrativo são 
inseridos os enunciados das 
fontes qualificadas e da fonte 
testemunhal, de forma 
intercalada com os relatos da 
fonte envolvida.
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é um enunciado da fonte qualificada Georgiana Braga-Orillard,
diretora da Unaids no país. Seu discurso é bem explícito na 
evocação do interdiscurso relatado.
No caso de Max, seu relato de vida (o preconceito sofrido pelo 
ex-namorado e na igreja que frequentava) é uma 
exemplificação do discurso jornalístico para ilustrar esse 
interdiscurso.
O interdiscurso de que a geração mais jovem acredita que a 
Aids deixou de ser um problema aparece na última seção do 
texto, também de maneira cristalizada, como na sequência a 
seguir: “Na opinião de especialistas, a mensagem de que a Aids
seria uma espécie de 'doença crônica', controlável com 
remédios, tinha, originalmente, o objetivo de tentar reduzir o 
estigma e o pâico que sempre acompanharam a infecção. Fazer 
com que as pessoas procurassem diagnóstico, tomassem os 
remédios, lutassem por uma qualidade de vida melhor. O que 
as gerações mais novas entenderam, porém, é que a Aids 
'deixou de ser um problema'.” Nessa sequência, por exemplo, a 
construção discursiva faz uma descrição do processo histórico 
de conscientização das pessoas com relação a doença, e sugere 
como esse trabalho foi interpretado de maneira equivocada pela
geração mais jovem. A exemplificação, através do enunciado 
de Max, das dificuldades sofridas pela doença e o tratamento, 
serve como reforço desse interdiscurso.
A matéria encerra com o interdiscurso de que apesar das 
dificuldades impostas pelo vírus, é possível continuar a 
levar uma vida comum a partir de outros dois enunciados que 
se baseiam no cotidiano de Max (ver ao lado).

de ser um problema:

“Na opinião de especialistas, a 
mensagem de que a Aids seria uma 
espécie de 'doença crônica', 
controlável com remédios, tinha, 
originalmente, o objetivo de tentar 
reduzir o estigma e o pâico que 
sempre acompanharam a infecção. 
Fazer com que as pessoas 
procurassem diagnóstico, tomassem 
os remédios, lutassem por uma 
qualidade de vida melhor. O que as 
gerações mais novas entenderam, 
porém, é que a Aids 'deixou de ser 
um problema'.
- Isso está longe de ser verdade – 
Max sustenta. - Em primeiro lugar, 
existem os problemas psicológicos. 
Você descobre que tem uma doença 
que pode matar. Você perde amigos 
para a doença. Isso tudo abala muito.
Além disso, tem os efeitos colaterais 
dos remédios. Tem dia em que você 
está ótimo. Mas tem dia em que não 
dá pra levantar da cama, que você 
tem diarreia, vomita o dia todo, não 
consegue comer. Não é tão simples.”

Interdiscurso de que apesar das 
dificuldades impostas pelo vírus, é 
possível continuar a levar uma 
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vida comum:

“Nos dias em que está ótimo, no 
entanto, Max faz planos para 
retomar, no ano que vem, o curso de 
Ciências Sociais. Ele já voltou a 
trabalhar, trocou de igreja (agora 
frequenta a Contemporânea, em 
Niterói, no Grande Rio, onde se 
aceitam os homossexuais) e, mais 
importante, começou a namorar 
novamente. Atualmente, sua maior 
preocupação é com a festa de Natal 
que organiza anualmente para 
crianças carentes de São Gonçalo, 
também na região metropolitana do 
Rio. Para a distribuição de 
brinquedos e elaboração da ceia para 
pelo menos 1.500 menores, Max está
buscando doações pelo site 
www.jovensrio.org.
- Minha vida mudou completamente.
No início, eu achava que era só eu 
(quem convivia com o HIV). Mas 
então comecei a olhar em volta. A 
adaptação levou um tempo. Hoje eu 
vivo. Quero falar sobre esse assunto 
para ajudar os outros, para que as 
pessoas vejam que há um caminho. E
quero muito organizar mais uma vez 
esse Natal Feliz”.
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(24) O Globo/ 10 
de dezembro de 
2014/ Sociedade/ 
32

IBGE: em 2013, 
país teve 10 
casamentos gays por
dia

Mulheres 
respondem por 52% 
das 3,7 mil uniões 
homoafetivas. 
Sudeste lidera, e SP,
sozinho, soma mais 
da metade dos 
registros

O IBGE e Cristiane Moutinho são fontes autorizadas e 
possuem lugar de fala legitimados pelos papeis ocupados por 
elas – de instituto de pesquisa pelo primeiro e de gerente pela 
segunda. Tal papel profissional faz com que essas fontes 
tenham capital social. As fontes envolvidas possuem capital 
simbólico por ilustrarem de maneira humanizada às situações 
decorrentes do acontecimento noticiado. Carlos Magno Silva 
ocupa lugar de fala como fonte autorizada ao representar uma 
instituição de defesa dos direitos LGBT.

O discurso hegemônico presente no texto jornalístico é aquele 
do interdiscurso que surge fossilizado na voz de Carlos Magno:
“esse é um dado oficial que demonstra que já havia uma 
demanda social”. A composição da matéria segue com a 
exposição de provas auxiliares, os dados divulgados pelo 
IBGE, e os ilustra com o discurso de um casal, que descreve os 
benefícios alcançados pelas decisões do Supremo Tribunal 
Federal e do Conselho Nacional de Justiça.
O interdiscurso de que apesar das conquistas, ainda há 
preconceito surge no relato de uma das fontes envolvidas (ver 
ao lado). Na sequência anterior o discurso jornalístico salienta a
contraposição entre as conquistas e a continuidade do 
preconceito (“Apesar dos avanços,… o preconceito persiste”). 
A fonte relata ainda a tentativa do juiz em descredibilizar 
diante deles as decisões favoráveis ao casamento gay, assim 
como trata um dos homens no gênero feminino, não 
respeitando sua identidade de sexual e de gênero e o 
constrangendo-o, conforme relata. 

Interdiscurso de que esse é um dado 
oficial que demonstra que já havia 
uma demanda social:
- Surge de forma explícita ao longo 
da matéria. A seqüência a seguir é 
um exemplo:

“Os números abarcam histórias como
a da empresária Regina Moreira e da 
bancária Mônica Moutella, ambas de
48 anos. Um ano após se conhecer, 
elas formalizaram o casamento em 
junho passado.
- O casamento nos dá mais 
segurança. Não existiam dúvidas de 
que queríamos passar o resto da vida 
juntas. Além disso, já não podemos 
perder tempo – brinca Regina, que 
precisou entrar na Justiça para 
resolver problemas na divisão de 
bens após o fim de um 
relacionamento anterior que não 
havia sido formalizado.
- A certidão de casamento facilita 
questões práticas, como o direito ao 
plano de saúde. E os avanços legais 
nos deixam mais amparadas, 
inclusive no sentido de ficar mais 
confortáveis diante da sociedade – 
completa Mônica”.

Interdiscurso de que apesar das 

A matéria possui o 
enquadramento Conquista 
de direitos. Ela se estrutura 
em torno de números e 
experiências de fontes 
envolvidas em casamentos 
após as decisões do STF e do 
Conselho Nacional de Justiça
que permitiram o casamento 
entre pessoas do mesmo 
sexo.
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conquistas, ainda há preconceito:
“Apesar dos avanços, histórias como 
do casal de DJs Marco Aurélio 
Carvalhido e Antony Araújo indicam
que o preconceito persiste. Eles 
contam ter sofrido discriminação em 
um cartório de Cabo Frio, na Região 
dos Lagos fluminense.
- Na hora do casamento, o juiz de 
paz (sic) veio nos falar que as 
decisões em favor do casamento gay 
não têm força de lei e podem ser 
alteradas a qualquer momento. Nos 
perguntou se queríamos mesmo 
seguir adiante. Dissemos que sim, e, 
durante a cerimônia, ele disparou: 
‘Senhor Antony, o senhor aceita o 
senhor Marco Aurélio como legítima
esposa?’. Foi constrangedor – conta 
Marco Aurélio”

(25) O Globo/ 20 
de dezembro de 
2014/ Rio/ 27

Indeferido pedido 
para aplicar a Lei 
Maria da Penha a 
casal gay

Juíza nega proteção 
a arquiteto que 
acusa ex-
companheiro de 
violência

A juíza e o advogado possuem lugar de fala legitimado pela 
ordem do discurso porque eles herdam de seus papéis 
profissionais o capital social. Cláudio Nascimento e Carlos 
Tufvesson possuem lugar de fala legitimado por serem 
representações institucionais que defendem os direitos civis de 
pessoas LGBT, assim eles possuem capital social, político e 
simbólico.

Dois discursos predominantes preenchem os enunciados da 
matéria jornalística. O primeiro, composto na voz da juíza 
Rafaela de Freitas é de que não houve violência de gênero 

Interdiscurso de que não houve 
violência de gênero porque o delito
ocorreu entre dois homens, e não 
entre um homem e uma mulher:
“Em seu despacho, a magistrada 
frisou que a ‘questão versa sobre 
delito entre dois homens. Verifica-se 
que, no caso em tela, não houve 
violência de gênero, uma vez que a 
vítima é do sexo masculino’”

A matéria possui o 
enquadramento Conquista 
de direitos. No caso o texto 
se estrutura em torno da 
negativa de uma juíza de 
aplicar a Lei Maria da Penha 
a casal gay. A matéria expõe 
o discurso da juíza através de 
seu despacho e em seguida 
elenca contrapontos através 
da voz do advogado e de 
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porque o delito ocorreu entre dois homens, e não entre um 
homem e uma mulher. Tal interdiscurso é expresso de 
maneira explícita.
A contraposição discursiva do advogado somada aos 
enunciados que contemplam a voz dos representantes LGBT e 
da retomada, pela matéria, de um caso em que uma juíza 
aceitou o pedido de proteção pela Lei Maria da Penha a uma 
vítima que sofria violência pelo ex-companheiro, formam a 
tessitura de um deslocamento polissêmico: A Lei Maria da 
Penha pode ser aplicada na proteção de qualquer vítima de 
violência doméstica, familiar ou de relacionamento íntimo.
Tal discurso surge de forma quase integral ao final do texto 
jornalístico.
No discurso de Cláudio Nascimento, por exemplo, cita uma 
discussão do Fórum da Magistratura sobre o assunto, que 
contextualiza a decisão da juíza, apesar da fonte envolvida, em 
seu discurso, qualificar a decisão de maneira negativa na 
seqüência: “é uma visão tosca não perceber que violência de 
gênero envolve tanto mulheres como homens numa relação 
homoafetiva. Não dá mais para se pensar somente na 
perspectiva do sexo biológico. Recentemente, no fórum da 
Escola da Magistratura, houve entendimento dos juízes sobre a 
necessidade de reconhecer tanto os casos de mulheres, travestis
e transexuais como os de parceiros gays. Como ainda não há 
consenso no Brasil, fica-se a mercê de pensamentos 
individuais”.

Deslocamento polissêmico de que a 
Lei Maria da Penha pode ser 
aplicada na proteção de qualquer 
vítima de violência doméstica, 
familiar ou de relacionamento 
íntimo:

- a maior parte do texto jornalístico, 
inclusive o lead, segue esse discurso.
Destacam-se algumas seqüências 
como exemplo:

“[...] Para Guedes, a decisão põe em 
risco a vida de seu cliente, que 
chegou a ser agredido dentro do 
hospital, onde se encontra internado 
por conta de uma doença crônica:
- O delegado estudou o caso e 
entendeu que as medidas protetivas 
são necessárias, e que o caso se 
enquadra na Lei Maria da Penha”;

“Carlos Tufvesson, da 
Coordenadoria Especial da 
Diversidade Sexual do Rio, afirma 
que a Lei Maria da Penha diz 
respeito à violência doméstica, 
independente de gênero:
- Se existe a violência doméstica, 
seja ela envolvendo homens ou 
mulheres, a lei deve ser aplicada para
torná-la um crime hediondo. O 

representantes de instituições 
de defesa dos direitos das 
pessoas LGBT. O discurso 
jornalístico também 
acrescenta informações de 
um outro caso em que uma 
juíza aceitou o pedido de 
aplicação da lei.
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problema é que homossexuais ficam 
com receio da exposição, no caso de 
fazer uma denúncia numa delegacia. 
A pessoa acha que não vai dar em 
nada, se considera menos cidadão. É 
preciso mudar esse pensamento e 
denunciar sempre que acontecer uma
violência doméstica.
Em julho, a juíza Aline Luciane 
Ribeiro Viana Quinto, da Vara 
Criminal do município de Primavera 
do Leste (MT), a 344 quilômetros de 
Cuiabá, determinou que um homem 
mantivesse distância mínima de 200 
metros de seu ex-companheiro. O réu
também ficou proibido de ter contato
com a vítima por qualquer meio. Ela 
entendeu que medidas protetivas 
previstas na Lei Maria da Penha 
podem ser aplicadas em favor de 
qualquer vítima de violência 
doméstica, familiar ou de 
relacionamento íntimo.”

(26) O Globo/ 22 
de dezembro de 
2014/ Rio/ 12

Líder comunitário 
no Alemão e 
militante da causa 
gay é morto

Homofobia pode ter 
motivado crime, 
segundo 

O lugar de fala das duas fontes autorizadas é conquistado 
através dos papéis institucionais ocupados pelos dois, através 
dos quais eles herdam capital, social e simbólico.

O interdiscurso de que homofobia pode ter motivado o crime 
que matou o líder comunitário é apresentado pelo discurso 
jornalístico desde o título (ao ressaltar que ele era militante da 
causa gay), no subtítulo e também na voz de Cláudio 

Interdiscurso de que homofobia 
pode ter motivado o crime:

- título e subtítulo.

“Coordenador do programa Rio sem 
Homofobia, da Secretaria estadual de
Assistência Social e Direitos 

A matéria apresenta os 
enquadramentos Policial e 
Denúncia. Há exposição das 
circunstâncias do crime 
através da voz de fontes 
testemunhais. Em seguida, na
segunda parte da matéria, 
fontes autorizadas que 
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coordenador de 
Secretaria

Nascimento. Esse discurso é explícito, mas é possível apontar 
mais evidências no texto jornalístico o exploram: a informação 
dada pelo coordenador de que havia recebido denúncias pelo 
Disque Cidadania LGBT; a atribuição, por essas fontes, de que 
a morte de Luiz Antônio a intolerância de traficantes de drogas 
e religiosos fundamentalistas que reprovavam o ativismo dele, 
como por exemplo, através da realização de uma parada gay na 
comunidade.
O interdiscurso de Carlos Tufvesson surge fossilizado através 
do enunciado “É mais uma perda irreparável que a 
militância LGBT do Brasil sofre”.

Humanos, Cláudio Nascimento 
acredita que a morte de Guinha 
esteja relacionada à homofobia. De 
acordo com Nascimento, o órgão 
recebeu denúncias pelo Disque 
Cidadania LGBT que atribuem a 
morte de Guinha a traficantes de 
drogas e a religiosos 
fundamentalistas da comunidade, 
que não teriam aprovado a realização
da parada gay no complexo, que 
atraiu mais de duas mil pessoas na 
última edição, em setembro.
- Recebemos denúncias de que a 
razão do crime está relacionada à 
homofobia, estimulada pela 
intolerância de religiosos radicais. 
Alguns criminosos e religiosos 
fundamentalistas não concordavam 
com a realização da parada gay, que 
Guinha realizava mesmo sem a 
pseudoautorização desses setores. 
Ele era um militante dos direitos 
humanos e participava das ações de 
cidadania promovidas pela UPP 
local, o que pode ter aumentado a 
irritação do tráfico. Já 
encaminhamos essas denúncias às 
autoridades para auxiliar no 
andamento das investigações – 
afirmou.”

representam instituições 
defesa dos direitos LGBT 
lamentam a morte de Luiz 
Moura e relatam o 
recebimento de denúncias de 
possível motivação 
homofóbica para o crime.
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Interdiscurso de que a morte de Luiz 
Antonio de Moura “é mais uma 
perda irreparável que a militância 
LGBT do Brasil sofre”:

“Titular da Coordenadoria Especial 
de Diversidade Sexual da prefeitura 
(Ceds-Rio), o estilista Carlos 
Tufvesson lamentou a morte do 
militante:
- A Ceds-Rio vai acompanhar as 
investigações dos órgãos de 
segurança competentes e aguardará a
apuração dos fatos que levam a esse 
crime horrível. Lamentamos esse 
assassinato, nos solidarizando à 
família do Guinha, e desejamos força
à população LGBT do Complexo do 
Alemão. É mais uma perda 
irreparável que a militância LGBT 
do Brasil sofre. É triste e 
estarrecedor ver desaparecer dessa 
forma um líder comunitário.”
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