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RESUMO 

 

 
A presente investigação é instigada por dois pressupostos: 1) compreendendo a grande 

mídia como instituição integrada, e originada, no sistema capitalista, ela é foco de complexas 

lutas de/pelo poder para/de influenciar a produção de significados e representações sociais – 

ou seja, é espaço privilegiado no (re)conhecimento da (in)existência e (in)visibilização de 

vozes, temas e mundos, assim colaborando na (re)construção social da realidade; 2) na 

sociedade brasileira, pessoas trans constituem um dos grupos político-identitários que maior 

marginalização sofre diariamente – de ordem estrutural, muitas das violências transfóbicas/ 

cissexistas que enfrentam são resultado, e resultam, do/no apagamento de suas vozes, 

historicamente patologizadas/ criminalizadas pelos saberes ‘oficiais’ (principalmente os 

construídos pela medicina e ciências psi, reproduzidos nos mais variados espaços públicos e 

privados). Nossa hipótese é que a mídia é, também, espaço de (re)produção de violências e 

exclusão de pessoas trans – hipótese essa que ao final afirmamos, e justificamos, como 

verdadeira. Desta forma, o trabalho tem três objetivos centrais: 1) analisar os discursos 

produzidos (jan.2014 – jan.2015) por Aqui PE e Jornal de Commercio (versões impressas) 

acerca de transexualidade(s) e travestilidade(s); 2) através de entrevistas semi-estruturadas 

com alguns dos sujeitos envolvidos na produção noticiosa (editoras/es dos cadernos 

analisados), lançar pistas sobre algumas das concepções acerca de transexualidade e 

travestilidade que circulam nas redações dos jornais, bem como sobre outras variáveis que 

condicionem a construção noticiosa dos temas; 3) alinhavando teorizações provenientes, 

principalmente, das Teorias do Jornalismo, Estudos Críticos do Discurso e Estudos Queer, 

refletir sobre as possibilidades de mudança discursiva, portanto social, acerca da(s) 

transexualidade(s), travestilidade(s) e, necessária-simultaneamente, cisgeneridade(s). 

 

 
 

Palavras-chave: Jornalismo. Construção social da realidade. Transexualidade. Travestilidade. 

Cis-heteronormatividade. 



 

ABSTRACT 
 

 
 

The investigation is instigated by two assumptions: 1) understanding the mainstream 

media as an institution integrated, and originated, in the capitalist system, it is the focus of 

complex struggles of/for power to influence the production of meanings and social 

representations – i.e., its a privileged space for the recognition of (in)existence and 

(in)visibility of voices, themes and worlds, thus collaborating in the reconstruction of reality; 

2) in Brazilian society, transgender people are one of the political/identity groups that, on 

daily bases, experience social marginalization – structural, many of the transphobic/ cissexists 

violence they face are the result, and result, from / in the deletion of their voices, historically 

pathologized/ criminalized by 'official' knowledge (mostly built by medicine and 

psychological sciences, reproduced in various public and private spaces). Our hypothesis is 

that the media is, also, space of (re)production of violence and exclusion of transgender 

people - a hypothesis that at the end we found to be true. Thus, the work has three main 

objectives: 1) to analyze the discourses produced (jan.2014 - jan.2015) on Aqui PE and Jornal 

do Commercio (printed versions) about transsexuality(s); 2) through semi-structured 

interviews with some of those involved in news production (publishers of the  analyzed 

books), provide clues about some of the conceptions of transsexuality circulating in  

newsroom and newspapers, as well as other variables that condition the construction of news 

topics; 3) tacking theories derived mainly from Journalism Theories, Critical Discourse 

Studies and Queer Studies, reflect on the possibilities of discursive change, therefore social 

changes, about transgenderity and, necessary- simultaneously, cisgenderity. 

 

 
 

Keywords: Journalism. Social construction of reality. Transgender. Cis-heteronormativity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Demorei tempo pra acumular coragem/ Mas ela veio/ Quando não aguentava 

mais suportar o dia a dia/ […] Como desistir de quem você é? Isso não significa a 

própria morte?” (FRANÇA, 2016). Essa foi a última mensagem deixada por Kayla 

França, militante transativista, em seu perfil de facebook, pouco antes de cometer 

suicídio. A contínua deslegitimação de sua existência enquanto pessoa de gênero não- 

conforme – as constantes violências transfóbicas/ cissexistas contra ela cometidas – foi 

(como a própria afirma na já citada mensagem) o motivo de sua morte. Kayla foi, em 

verdade, assassinada – um ato de caráter difuso, coletivo, naturalizado, ignorado ou, no 

extremo, negado. Escreve Koyama (2001, n.p., tradução nossa): “é a violência contra 

nós que, por demasiadas vezes e por tempo demais, nos tem, literalmente, assassinado 

ou forçado a cometer suicídio”. 

Oficialmente (ou seja, para as instituições com legitimidade para definir sua 

morte – Polícia, Medicina, Mídia, etc.), Kayla escolheu morrer – esses discursos falarão 

dela (muito provavelmente, não no feminino) ‘objetivamente’, apontando seus dados 

biográficos (muitos deles impostos à carne). Possivelmente, também descreverão seu 

método. Nada mais. Kayla tornar-se-á mais uma, entre muitas, rapidamente esquecida 

(se sequer notada). Não entrará, tampouco, em estudos e estatísticas que considerem a 

(vida e) morte da população brasileira. Afinal, porque tal aconteceria, se seu assassinato 

foi motivado pelo desejo de ver sua presença, sua voz, sua identidade e suas lutas 

apagadas? Reconhecer sua morte seria o mesmo que reconhecer sua vida – sua vida, por 

outro lado, expõe os crimes contra ela cometidos, expõe as normas que as legitimam, 

expõe a estrutura que as sustentam. 

Kayla não pode ser esquecida – chegará o dia, acreditamos, em que, ao lado de 

muitas/os outras/os, será reconhecida sua morte e sua vida, pautada pelo sofrimento e 

pela coragem de, mesmo no epicentro do genocídio (JESUS, 2012), o denunciar e 

batalhar por seu fim. 
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Não havendo estudos sobre suicídio de pessoas trans
1 

(nem de LGBs) no Brasil, 

elencamos alguns dados coletados nos Estados Unidos (HAAS;  RODGERS;  

HERMAN, 2014): lá, das pessoas trans adultas inquiridas, 41% afirmaram já ter tentado 

cometer suicídio; o percentual desce para 4,6% quando o foco são pessoas cis (ou seja, 

não-trans). 

Informações sobre o assassinato de pessoas trans também são escassas. Apesar 

da subnotificação, estudos levados a cabo pela Transgender Europe concluem que o 

Brasil é o país onde se regista a maior taxa, quatro vezes superior ao segundo colocado 

(o México). A esperança média de vida é entre 30 e 35 anos, menos da metade de 

pessoas cis (cerca de 75 anos). 

Para a subnotificação de violências contribuem vários fatores – aqui limitamo- 

nos a refletir sobre as violências que são perpetuadas nos espaços que, supostamente, 

deveriam garantir proteção e apoio. Referimo-nos, por exemplo, às ‘forças de 

segurança’, como a Polícia Militar e Polícia Civil. A tortura de Veronica Bolina
2 

e o 

assassinato de Laura Vermont
3 

ilustram as ameaças que esses espaços podem  

representar para pessoas trans (e para outras, como sejam negros/as e LGBs), sendo 

assim compreensível o porquê do seu afastamento, mesmo quando suas vidas estão em 

risco.   Casos   extremos,   como   os   apontados,   não   dão,   contudo,   a   entender    a 

complexidade das violências sofridas nos mais variados espaços. Julgamos que os casos 

de Veronica e Laura ganharam visibilidade pela gravidade dos crimes – devido ao grau 

de agressões e aos sujeitos que as realizaram –, bem como pelo debate gerado nas redes 

sociais. Eles não falam (não explicitamente) nas mais variadas formas e intensidades de 

violências que diariamente são (re)produzidas, seja na escola, na rua, nos hospitais ou  

na justiça, apenas para mencionar alguns. 

 

 

 

1 
No presente trabalho, ao fazer uso do termo ‘pessoas trans’ referimo-nos a mulheres e homens 

transexuais e travestis. Fazemo-lo por ser esse o foco do nosso trabalho, reconhecemos contudo que 

outras identidades podem ser compreendidas nesse termo guarda-chuva (por exemplo, intersexuais, 

agender, genderfluid, etc.). 
 

2 
Para informações, pode ser consultado o link: <http://ponte.org/caso-veronica-o-que-a-atitude-de- 

policiais-e-o-posicionamento-da-midia-nos-diz-sobre-violencia-machismo-e-transfobia-institucional/>. 

Acesso em: 28 janeiro 2016. 
 

3 
Para informações, pode ser consultado o link: <http://www.revistaforum.com.br/2015/06/23/a-policia- 

que-e-para-proteger-acabou-de-matar-diz-pai-de-transexual-assassinada-em-sp/>. Acesso em: 28 janeiro 

2016. 

http://ponte.org/caso-veronica-o-que-a-atitude-de-policiais-e-o-posicionamento-da-midia-nos-diz-sobre-violencia-machismo-e-transfobia-institucional/
http://ponte.org/caso-veronica-o-que-a-atitude-de-policiais-e-o-posicionamento-da-midia-nos-diz-sobre-violencia-machismo-e-transfobia-institucional/
http://www.revistaforum.com.br/2015/06/23/a-policia-que-e-para-proteger-acabou-de-matar-diz-pai-de-transexual-assassinada-em-sp/
http://www.revistaforum.com.br/2015/06/23/a-policia-que-e-para-proteger-acabou-de-matar-diz-pai-de-transexual-assassinada-em-sp/
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Os mecanismos que sistematicamente empurram para a marginalização pessoas 

trans devem sua impressionante eficácia a duas estratégias fundamentais: ao mesmo 

tempo que nelas localizam a fonte dos problemas sociais – seria a suposta essência 

patológica/ criminosa dos sujeitos que tais mecanismos, benevolentemente, tentariam 

curar/ controlar, para o bem dos indivíduos/ sociedade –, a (des)responsabilização da  

sua exclusão é reforçada pela denúncia de que voluntariamente elas se afastariam dos 

espaços que, em verdade, lhes são negados. 

Os jornais em análise são (re)produtores de discursos que violentam pessoas 

trans, sustentados em concepções patologizantes provenientes dos ‘saberes oficiais’ – 

essa é a hipótese de que partimos. Apesar das diferenças entre Aqui PE e JC, o primeiro 

considerado jornal popular e o segundo jornal de referência – o que, de maneira geral, 

significa que ao primeiro está relacionada a produção de assuntos mais cotidianos, com 

linguagem mais simples e destinado a um público de classes sociais mais baixas, a  

quem são oferecidos produtos com maior enfase em temas de entretenimento e policiais; 

ou seja, o jornalismo de referência é, comumente, considerado mais ‘sério’ –, não 

esperamos encontrar discursos muito distintos entre ambos, a não ser, talvez, a maior 

enfase em notícias de crimes no Aqui PE. Esta hipótese é elencada tendo em conta a 

leitura que, de maneira geral, empiricamente, fazemos do jornalismo brasileiro – de 

referência e popular – sobre mulheres e homens transexuais e travestis. Infelizmente, no 

final do trabalho concluímos que essa hipótese está correta. Apesar de algumas 

diferenças entre os dois jornais – como por exemplo o maior número de notícias no JC 

(ainda que no Aqui PE se registem maior número de notícias sobre travestis) e o maior 

foco sobre criminalidade (quando o sujeito da notícia é travesti) no jornal popular – as 

notícias, em ambos, são pautadas pelo desrespeito à identidade de gênero, pela 

cristalização de imagens preconceituosas (fundamentadas nos discursos médicos e 

policiais) sobre transexualidade(s) e travestilidades, pela reprodução da ideia de que 

pessoas trans são, necessariamente, homossexuais, propagando assim ideias erradas não 

apenas sobre identidade de gênero mas também sobre orientação sexual e, ainda, o 

constante silenciamento de vivências e vozes de pessoas trans (principalmente homens), 

mesmo quando as narrativas são sobre elas. 

As considerações que fazemos, e faremos, não devem ser percebidas, 

essencialmente, como críticas individualizantes a determinado sujeito (seja individual – 

um/a  jornalista,  por  exemplo  –  ou  coletivo  –  as/os  jornalistas/jornal).  Críticas      a 
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estruturas de poder – no presente trabalho é a cis-heteronormatividade que colocamos 

em posição de maior destaque – não são pessoais. Não há, defendemos, “uma essência a 

ser desvelada nas ações dos indivíduos, [antes] há atribuições de sentidos e significados 

que devem ser compreendidos” (GOHN, 2009, p.21) – é a racionalidade, ou seja, 

valores, meios e fins, que movem a ação social que deve ser perscrutada. Não  

propomos, desta forma, a desresponsabilização dos sujeitos que dentro delas operam, 

pelo contrário, mas julgamos importante tentar evitar as posturas que procuram localizar 

o ‘bem’ e o ‘mal’ da sociedade em atores com limites estáticos bem definidos. Assim, 

ao nos referirmos à mídia como reprodutora de violências e exclusões de pessoas trans, 

não o fazemos com o objetivo de afirmar que toda a mídia – como se ela fosse una e 

universal – o é, a todo o momento; não propomos, tampouco, que esses efeitos sejam 

originados, totalmente, isoladamente, pela/na mídia. Em vez disso, defendemos que a 

mída – mais concretamente o jornalismo – é um dos locais em que, e por que, a referida 

estrutura de poder se materializa. Que é um dos nós que a compõem e, por isso, o/a 

propomos estudar, se não para o/a eliminar (consideramos que tal postura, de nossa 

parte, incorreria em uma arrogância não-produtiva), para tentar expô-lo/a tanto quanto 

possível, com o objetivo de colaborar na busca pela compreensão de suas emaranhadas 

conexões e direcções e, dessa forma, tentar contrariá-lo/a. 

A construção de conhecimento é relacional. Recuperamos a formulação  

marxista: “homens (sic) fazem a história, mas apenas sob as condições que lhes são 

dadas” (HALL, 2011, p.24). Não desejando entrar na clássica discussão filosófica do 

livre arbítrio (quais os seus limites e possibilidades?), consideramos que os sujeitos são 

sempre condicionados pelas construções/ condições materiais, sociais e culturais em que 

estão inseridos. Tal não significará o seu total assujeitamento, mas a compreensão de 

que não é possível pensar a sua existência, e ação, isolada do(s) mundo(s) que 

experimenta. É, no nosso entender, a tomada de consciência da existência histórica que 

possibilita a percepção da realidade como sendo socialmente (re)construída. Se 

pudermos compreender que a produção humana, as condições em que se dá, não é 

natural, outras formas de produção poderão ser pensadas. Um horizonte de 

questionamentos, ressignificações e lutas se expande. 

Sendo relacional, a construção do conhecimento é contextualizada. Será então 

pertinente questionarmo-nos: como conhecemos? Onde conhecemos? Com quem 

conhecemos? Tão ou mais importante, o que não conhecemos e porquê? 
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É característico do pensamento foucaultiano olhar o conhecimento como sendo 

construído, principalmente, por e em instituições (Ciência, Igreja, etc.) que objetivam 

administrar os sujeitos através da incitação aos discursos (dentro dos moldes por elas 

definidos). Em harmonia com essa concepção, neste trabalho pretendemos questionar a 

legitimidade das construções centradas em instituições que, por meio da naturalização 

de mecanismos disciplinadores e universalizantes de subjetividades, posicionam sujeitos 

e regulam vidas. No caso, é nosso objetivo problematizar as construções feitas em torno 

da(s) transexualidade(s) e travestilidade(s): não procuramos, para elas, definições e 

origens ontológicas, mas a desnaturalização/ discussão de mecanismos que produzem a 

(a)normalidade nos sujeitos. 

Pretendemos estudar os discursos hegemônicos que, com base numa lógica 

binária biologizante e normativa, sustenta(ra)m a categorização e hierarquização de 

sujeitos, balizando assim as possibilidade de acesso à inteligibilidade social e, portanto, 

ao privilégio de existir publicamente – principalmente, mas também em âmbito privado, 

uma vez que ambos se constituem e influenciam mutuamente – sem marcadores de 

abjeção que legitimem violências (simbólicas, materiais e muitas vezes mortais). Para 

tal, focamos nossa investigação na análise de textos jornalísticos colocados em 

circulação por Aqui PE e Jornal do Commercio (JC) – versões impressas apenas – entre 

janeiro de 2014 e janeiro de 2015. 

Escolhemos os referidos jornais tendo em conta dois aspectos centrais: 1) no 

período de análise, eram os jornais com maior circulação em Pernambuco; 2) sendo o 

primeiro considerado ‘jornal popular’ e o segundo ‘jornal de referência’, portanto, com 

públicos-alvo diferentes – o que os diferencia, nas concepções dos próprios jornais, é, 

principalmente, a classe social –, julgamos importante investigar se tal, em relação aos 

assuntos em foco, interfere na qualidade da informação. 

Nosso objeto de estudo é o discurso jornalístico por considerarmos que este, a 

partir do mundo ‘real’ – o mundo dos acontecimentos percebidos – e do mundo de 

referência – o mundo dos modelos interpretativos –, produz um mundo possível 

(ALSINA, 2009). 

Ao defendermos que o jornalismo, através dos discursos que produz, contribui 

para a construção social da realidade, pretendemos destacar que essa ação não se 

constitui automaticamente, isolada e exclusivamente através de um conjunto de regras 
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éticas e metodológicas institucionalizadas (também elas socialmente elaboradas), mas 

antes numa relação intersubjetiva que envolve jornalistas (enquanto sujeitos, dotados de 

subjetividade), lógica organizacional da empresa (com as relações de poder e  

ideológicas especificas que a compõem), conjunto de valores culturais, conhecimentos e 

crenças sociais que compõem a sociedade em que está inserida e, não menos  

importante, a audiência, o público consumidor, sem o qual a instituição ‘jornalismo’ não 

existiria. Deixa-se assim antever a complexidade da produção jornalística, irredutível à 

fórmula ‘comprometimento com a verdade dos fatos, com a objetividade da notícia e 

com a fidelidade ao real’. 

Assim, consideramos pertinente a problematização de algumas premissas que, 

ainda hoje, continuam a orientar a percepção dessa atividade profissional: ‘a verdade 

dos fatos’ é a verdade de quem? Que objetividade/imparcialidade noticiosa é essa que 

seleciona, recorta, reinterpreta, tipifica e hierarquiza discursos? Como podemos falar de 

‘fidelidade ao real’ quando o real é múltiplo e contraditório? Não buscamos respostas 

definitivas para estas perguntas – até porque talvez não as hajam, ao menos não de 

forma tão categórica e descontextualizada –, mas tentaremos colocar hipóteses ao 

analisarmos os discursos que os jornais em estudo vinculam – aqui, interessam-nos os 

discursos a respeito da(s) transexualidade(s) e travestilidade(s), mas julgamos pertinente 

entender a reflexão teórica que a sustem de forma mais alargada, tendo em mente as 

várias realidades que diariamente são colocadas em pauta. 

Não buscamos estabelecer uma relação direta, de causa-efeito, entre a ação da 

mídia e a situação de pessoas trans, pois para ela confluem, em diversos âmbitos das 

sociedades, uma complexa rede de práticas sociais e aspetos históricos. Nosso objetivo  

é antes estudar a relação constitutiva existente entre determinada estrutura de poder/ 

prática social – cis-heteronormatividade/ transfobia – e determinada prática discursiva – 

jornalística. Para tal, adotamos os seguintes procedimentos metodológicos: análise 

exploratória das barreiras socio-econômicas impostas a pessoas trans no Brasil; 

mapeamento das notícias referentes a pessoas trans e posterior análise discursiva; 

realização de entrevistas semi-estruturadas, nos dois jornais, com editoras/es dos 

cadernos em que encontramos maior volume de material para análise. 

Para a análise a que nos propomos realizar, tentaremos colocar em diálogo 

Teorias do Jornalismo e Estudos Críticos do Discursos – diálogo esse influenciado (e 
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influenciando) por reflexões provenientes dos Estudos Queer –, de maneira a construir 

uma narrativa que foque não apenas a materialização das relações de poder por, e 

através, dos discursos, mas também que tente explorar os caminhos por que elas se 

chegam a constituir como possíveis e hegemônicas – bem como as eventuais 

possibilidades de sua transformação. 

Nas páginas que se seguem a esta introdução, o trabalho está organizado em seis 

capítulos. No primeiro, damos início à discussão acerca da construção das identidades, 

compreendendo-as como construções socio-históricas, elaboradas e contestadas através 

dos discursos. Faremos primeiro uma breve reflexão acerca da sua constituição em 

diferentes períodos históricos, para então discutir os mecanismos por meio dos quais as 

diferenças – socialmente institucionalizadas como biológicas, marcadas nos corpos – se 

constituem como fundantes na sua materialização. Discutimos também a emergência 

dos Estudos Queer para especificar em que medida a eles nos vinculamos. Antes de 

prosseguir para o próximo capítulo, refletimos sobre o dispositivo da sexualidade – 

conceito fundado em Foucault –, central na emergência das multidões sexuais. 

Normalmente definidas como ‘minorias’, rejeitamos essa nomeação de maneira a 

denunciar a sua formação em/por instituições concretas, que localizam nos sujeitos a 

origem de problemas sociais, ou seja, a transgressão das normas sociais que  

patologizam e criminalizam os sujeitos que elas buscaram sedimentar. 

No segundo capítulo detemo-nos na análise dos fenômenos sociais em torno dos 

quais se deram, e dão, as disputas de (re)significação e visibilidade das identidades LGB 

e, principalmente, T. Assim, com o objetivo de discutir a situação socioeconômica de 

pessoas trans no Brasil, e para contribuir para a discussão/ visibilização de 

conceitos/realidades – como seja cigeneridade, cis-heteronormatividade, cissexismo e 

transfobia – estruturantes da nossa sociedade – que contudo funcionam por meio da 

invisibilização/ naturalização – apresentamos uma narrativa sobre a invenção da 

transexualidade e travestilidade (em gabinetes médicos, principalmente) e colocamos  

em diálogo, necessariamente breve, algumas/alguns autoras/es que se debruçam a 

pensar sobre sexo/gênero. Narraremos também acontecimentos em torno da constituição 

do, hoje apelidado, movimento LGBT brasileiro. Para tal, focamo-nos primeiro na 

conceitualização de Movimentos Sociais, com apoio, fundamentalmente, em Gohn. 
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É no terceiro capítulo que, principalmente com recurso a Van Dijk, focamos 

atenção nos Estudos Críticos do Discurso, de maneira a continuar o esclarecimento/ 

fundamentação de nossa postura perante o objeto de estudo. Traçaremos caminhos para 

compreender a sua emergência e proposta, bem como tentaremos definir, tão  bem 

quanto possível, conceitos fundamentais à sua operacionalização. 

Sendo o discurso jornalístico nosso objeto de estudo, dedicamos o quarto 

capítulo às reflexões sobre as Teorias do Jornalismo. Será nosso objetivo discorrer 

acerca de noções como ‘objetividade’, ‘imparcialidade’, ‘valores-notícia’ e ‘cultura 

profissional’, que acreditamos serem fundamentais para melhor compreender as 

especificidades dos produtos colocados em circulação. Como nos capítulos anteriores, 

apresentamos também uma narrativa possível para compreender a emergência, e 

atualidade, desse campo. Assim, refletimos sobre as mutações que permitem a 

constituição do jornalismo como atividade profissional, bem como os termos em que 

esta é concretizada. Procuramos também levantar questões relacionadas à ética e 

identidade profissional, que, na atualidade, devem ser tidas em conta na sua estreita 

relação com o capitalismo: nele, defendemos, ganharam força os atuais modelos 

industriais (oligárquicos) de mídia, bem como os valores e métodos que norteiam 

seus/suas trabalhadores/as. 

No quinto capítulo contextualizamos os jornais em análise. Dedicamo-nos 

também a explicar os caminhos pelos quais chegaremos à análise dos discursos, 

explicitando, para tal, nossas bases epistemológicas bem como os processos 

metodológicos. 

O sexto capítulo começa com uma reflexão acerca dos grupos de comunicação 

em que os jornais estão enquadrados. Detemo-nos ainda sobre a teorização em torno do 

jornalismo popular e jornalismo de referência, para depois apresentar nossa análise dos 

dados recolhidos. 

Por fim, dedicamo-nos às considerações finais, onde apresentamos algumas das 

reflexões que julgamos mais importantes para pensar a relação entre jornalismo e a 

visibilidade de pessoas trans na sociedade brasileira. 
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1. IDENTIDADES 

 

 

Identidades: em torno delas é gerada a compreensão, construção e reconstrução 

do mundo (e dos indivíduos). Os debates acontecem tanto a nível global – relacionados  

a preocupações com identidades nacionais ou étnicas – como a nível mais local – 

relativamente, por exemplo, às identidades sexuais – (WOODWARD, 2005,  p.16). 

Estes debates materializam-se, não raras vezes, em cima de uma lógica de confronto, em 

que são frisadas as diferenças entre os sujeitos ou grupos, e silenciados os mecanismos 

que as criam. Ocidente/Oriente, Norte/ Sul, Heterossexualidade/ Homossexualidade, 

Branco/Negro, Homem/ Mulher, e por aí nos poderíamos alongar indefinidamente, num 

modelo binário que fixa um termo como fundante e central, em relação ao qual se 

constitui o “outro”, seu oposto, seu subordinado (LOURO, 2004, p.42) – uma relação 

que se baseia na normatização e na naturalização. “A ideia de natural é, no entanto, 

pouco natural. Ela tem uma origem e uma função sociais, e é sobretudo operacional 

precisamente enquanto noção integradora ou discriminadora” (CALDEIRA, 2008, 

p.156). Ou seja, a construção (hierárquica) das identidades é artificial, no sentido em 

que estas emergem das relações de poder social entre os sujeitos, as quais delimitam – e 

são delimitadas – (pel)a variedade de representações simbólicas que a cultura oferece 

(WOODWARD, 2005). 

 

 

 

1.1. ESSÊNCIA, CONSTRUÇÃO, IDENTIFICAÇÕES 

 

 
Todo o conhecimento é relacional, “só pode ser formulado e compreendido com 

referência às circunstâncias sócio-históricas do conhecedor e do observado” 

(THOMPSON, 1995, p.68). Sob este prisma diremos que as identidades, ao longo da 

história, têm sido alvo de variadas reformulações, chegando à atualidade constituídas  

por fissuras (portanto, potencialidades), resultado de importantes transformações sociais 

ocorridas, principalmente, na modernidade (ESTEVES, 2003, p.73). Essa instabilidade 

das identidades em trânsito é, contudo, foco de combate ideológico, muitas vezes 

materializando-se em posições extremadas: ora defendida como sinónimo de liberdade, 

em que a identidade é encarada como “resultado de decisões e projectos, e não tanto de 

condicionamentos e limitações” (MELUCCI, 1982 apud ESTEVES, 2003, p.88), ora 
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atacada por representar a “decadência da cultura’, a ‘perda de sentido de modernidade’, 

a ‘alienação das pessoas no capitalismo moderno’” (BERGER; LUCKMANN, 2004, 

p.75), entre tantas outras argumentações que tentam reconstruir uma suposta identidade 

unificada, ‘pura’. Distanciando-nos de ambas as posturas – por considerar que as 

identidades são (re)construídas através e no discurso –, apostamos na problematização 

dos dispositivos que as constroem e sustentam, vinculando-nos a uma proposta de 

desconstrução (não de direta destruição). Para isso, “precisamos compreendê-las como 

produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e 

práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas” (HALL, 2005, 

p.109). 

As identidades, e suas flutuantes conceitualizações, estão relacionadas às 

mudanças estruturais das sociedades, que autores como Stuart Hall (2011), Peter Berger 

e Thomas Luckmann (2004) e João Pissarra Esteves (2003) diferenciam entre 

tradicionais  e  modernas  –  sendo  que  na  modernidade  é  ainda  feita  a  distinção  da 

modernidade tardia, que, segundo Hall (2011), tem como ‘data de nascimento’ a década 

de 60 do século XX. Simplificando
4
, distinguimos essas diferentes formas de 

organização estrutural em termos de (des)centramento(s) de poder e rigidez (ou 

flexibilização) de categorizações hierárquicas. 

 

Nas sociedades tradicionais, a estrutura é caracterizada pela tendência à 

monopolização dos poderes e, portanto, controle dos sentidos do agir social e formação 

de identidades. O passado, as tradições e os respectivos símbolos são venerados, 

inscrevendo-se neles o presente e o futuro. Nessas sociedades, as crises de sentido (ou 

seja, a desnaturalização das normas sociais, questionamento do agir social e 

multiplicidade de identificações dos indivíduos) não são susceptíveis de acontecer, uma 

vez que nelas vigora “um sistema de valores único e obrigatório para todos, em que os 

diversos estratos e âmbitos de sentido se acham adequadamente integrados” (BERGER; 

LUCKMANN, 2004, p. 32). 

Nestas, a identidade era definida como um atributo essencialmente  

fixo e predefinido dos indivíduos, resultado de uma dada ordem de 

papéis sociais estabelecida e de uma visão unitária do mundo que,  por 
 

4 
Ao elaborar estas classificações, reconhecemos que as mesmas são, até certa medida, ficcionais –  

servem para convenientemente desenvolver a ideia a que nos propomos -, uma vez que entendemos não 

ser possível tratar qualquer fenômeno soció-histórico como estanque, delimitado por barreiras fixas que 

separam passado, presente e futuro. 
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um sistema rígido de sanções, determinavam rigorosamente e de uma 

forma estrita os limites do comportamento, a forma de apresentação, 

de pensar e de ser de cada indivíduo. Consistindo pois a identidade 

numa realidade estável e não problemática, a mesma não era objecto 

de reflexão ou de discussão e situava-se, também, como que à margem 

do pensamento (com o estatuto de uma espécie de a priori da 

existência de cada indivíduo) (ESTEVES, 2003, p. 73). 
 

Entre os séculos XVI e XVIII, uma série de mudanças no pensamento europeu – 

resultantes, principalmente, da Reforma Protestante, do Humanismo Renascentista, de 

revoluções científicas e do Iluminismo (HALL, 2011, p.26) – têm impacto profundo na 

organização social, resultando numa importante ruptura com o passado. Desse longo 

processo ‘nasce’ um novo sujeito, soberano de seu destino: é racional, tanto na 

consciência como na ação, estável e centrado – ainda que o seu núcleo se desenvolva ao 

longo da vida, estará sempre em concordância com a essência com que já nasce. 

É importante ressaltar um paradoxo: apesar de percebido como unificado, 

completo em si mesmo, nasce da dúvida deixada pelo deslocamento do divino da 

posição central no universo. Igualmente importante é sublinhar este momento histórico 

como o nascimento da individualidade: ele – o sujeito é descrito como masculino, o que 

denota que estas considerações não devem ser compreendidas como universais, mas 

referentes a um corpo específico, onde não cabem, por exemplo, as mulheres – é total 

responsável pelas suas ações, porque é o soberano total de sua consciência, e portanto o 

total responsável de seus atos e condições de existência. Esta concepção de indivíduo, 

dono de seu percurso (e não mais subjugado pelo destino), sofre um revés à medida que 

as sociedades se tornam mais complexas. 

Na modernidade, a autonomia individual passa a ser condicionada pelas grandes 

estruturas econômicas e administrativas. Com base na bibliografia consultada, 

defendemos que esse modelo societal é caracterizado por uma alta reflexividade das 

vidas, resultando daí o seu caráter de produção constante (intelectual e material), de 

rupturas sucessivas (não a partir, apenas, do seu núcleo – não evolutiva, portanto –, mas 

de recuos e avanços), de incertezas, deslocamentos e descentramentos do poder (o  

centro é deslocado, surgindo em seu lugar não um outro, mas vários), de antagonismos 

sociais, onde “as ordens de valores e as reservas de sentido não são mais propriedade 

comum de todos os membros da sociedade” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 39). 

Apesar  de  serem  várias  as  mudanças  sociais  que  conduzem  a  esta  alteração,  aqui 
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condensamo-las à globalização, a qual já se havia iniciado há séculos, mas que agora se 

diferencia devido ao aumento em extensão e intensidade. 

Defendemos que a sociedade em que vivemos é resultado de várias 

‘globalizações’. A globalização moderna – é a essa que fazemos referência – foi 

fomentada por alguns países europeus, durante o período do Renascimento. 

Consideramos a economia como seu principal motor, uma vez que o objetivo central  

dos países que lhe deram início (Portugal e Espanha) era a ocupação de terras e 

exploração de pessoas e recursos que possibilitassem a produção e transação de 

mercadorias. Esse movimento acabaria por se constituir como o principal foco de lutas a 

nível mundial, durante vários séculos, no anseio de assegurar o domínio econômico e 

cultural, o que acabaria por criar as condições necessárias ao surgimento das sociedades 

industriais e daquilo que apelidamos de ‘modernidade’. Quer isto dizer que a 

globalização, apesar de apresentar contornos específicos em diferentes épocas, deve ser 

entendida na sua continuidade histórica. Posto isto, adotamos as considerações de 

Hobsbawm (1988, p.95), quando este afirma que é apenas a partir do século XIX que é 

possível falar em 

 

 

 

 

 

 

 

 
se torna 

economia global única, que atinge progressivamente as mais remotas 

paragens do mundo, uma rede cada vez mais densa de transações 

econômicas, comunicações e movimentos de bens, dinheiro e pessoas 

ligando os países desenvolvidos entre si e ao mundo não  

desenvolvido. 
 

Esta reestruturação da realidade social tem impactos ao nível da identidade,  que 

 

progressivamente mais instável, fragmentada, múltipla, permeável às 

mudanças que ocorrem quer ao nível dos sistemas de pensamento,  

quer das formas de sociabilidade e de organização da vida colectiva 

em geral. Numa palavra, a identidade na modernidade passa a dar-se a 

ver como problemática e acaba mesmo por se constituir, ela própria 

como um objecto de reflexão e pensamento (ESTEVES, 2003, p.74). 
 

Ainda existe uma essência, mas esta não é fixa ou acabada. O sujeito não é 

autônomo, necessita do Outro para se constituir, entendido que é como condicionado 

pela cultura e relações sociais que o atravessam. Entretanto, se formados por elas, são, 

simultaneamente, os sujeitos que sustentam os processos e estruturas sociais, através  

dos papéis que nelas desempenham. Assim poderá ser entendida a base desta nova 

concepção: o indivíduo  internaliza o exterior e externaliza o seu interior (através da  

ação no mundo social). É a identidade que “sutura” (HALL, 2011) sujeito e   sociedade, 
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sendo pois origem de alguma estabilidade e previsibilidade em ambos, contudo, as 

rígidas fronteiras identitárias que anteriormente eram erigidas apresentam agora  

brechas. 

Abordamos finalmente a modernidade tardia. Desde a inquestionabilidade da 

identidade, fundada em Deus, passando à reconstrução, focada na razão do sujeito, mas 

ainda fixa e fechada, atravessámos o início da abertura da identidade ao Outro e, no 

seguimento deste processo cada vez mais plural, entramos numa nova concepção que 

nos coloca perante a identidade não mais produtora de estabilidade, amarra que dá 

sentido às experiências subjetivas no mundo, mas como fragmentação do sujeito, queda 

de fronteiras, multiplicidade de identificações simultâneas, por vezes contraditórias ou 

não resolvidas – um processo em andamento, e não mais ‘identidade’, que pressupunha 

uma finitude. Assim, 

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 «e» coerente (HALL, 2011, p.12). 
 

Descritas algumas das transformações em torno da percepção  da(s) 

identidade(s), é importante sublinhar, novamente, que as considerações que aqui 

tecemos não têm a ambição de se constituírem objetivamente ‘verdadeiras’. Fazemo-las 

na tentativa de tornar mais clara a posição que assumimos em relação às identidades, 

entendendo-as enquanto construções sociais, mutáveis, com consequências simbólicas, 

portanto materiais, para/nas pessoas e sociedades. Não pretendemos determinar que 

sociedades podem ser lidas como tradicionais ou modernas, afinal, várias das 

características que enunciámos, para umas e outras, materializam-se e relacionam-se  de 

diferentes formas em diferentes tempos e espaços. Importa sim destacar que hoje
5
, ao 

contrário do que aconteceria noutros tempos históricos, as identidades ocupam uma 

posição central na vida pública e privada: são foco de lutas de poder. Sob várias 

perspectivas,   sob   diferentes   programas   ideológicos,   são   colocadas   em discurso, 

 

 

 
 

5 
Generalizamos, ainda que reconhecendo que possam existir comunidades e estruturas organizacionais 

que, devido ao isolamento em relação ao mundo globalizado, sobre a identidade tenham uma perspetiva 

considerada mais próxima daquela que definimos como ‘tradicional’. 
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questionadas, celebradas, ocultadas, defendidas e atacadas, mas já nunca ignoradas, 

mesmo quando normatizadas
6  

e naturalizadas. 

Relações de poder abusivas têm sido reproduzidas, historicamente, por discursos 

que institucionalizam os caracteres biológicos como essenciais e justificadores de 

diferenças entre os sujeitos. Dessa forma, Louro (1997, p.45) considera que teorias 

“foram construídas e utilizadas para «provar» distinções físicas, psíquicas, 

comportamentais; para indicar diferentes habilidades sociais, talentos ou aptidões; para 

justificar os lugares sociais, as possibilidades e os destinos «próprios»” de cada pessoa 

e/ou grupo. Amara Moira (2016), travesti, denuncia os efeitos de tal processo: 

o que somos nós senão a zona cinzenta no rosto por não termos como 

arcar com a depilação a laser, nossa mão grande, gogó, ombros largos, 

testa pretuberante, voz característica? O que somos nós senão o  

genital com que nascemos, espremido numa calcinha apertada, e que 

tratam como se estivesse estampado em nossa testa? O que somos nós 

senão esse peito que se recusa a crescer mesmo com doses cavalares 

de hormônio? O que somos senão a cicatriz dos socos, facadas, tiros 

que levamos? Acreditar que seu cérebro resume o que você é diz  

muito do corpo que você tem, diz muito da vida que te permitiram 

viver, mas não diz nada sobre nós. 
 

Essencial na construção do mundo social, a edificação e defesa das diferenças 

não deve contudo ser percebida unicamente como mecanismo legitimador de 

preconceitos e exclusões. Constitutiva das identidades, portanto das relações de poder, 

para uma postura crítica importa pensar sobre quem define a diferença, quem é 

considerado diferente e o que significa ser diferente (LOURO, 1997, p.46). É também 

em torno da diferença, como é percebida e utilizada politicamente, que convergem os 

debates que estruturam os movimentos sociais. 

Consideramos que os movimentos sociais, principalmente aqueles que são 

permeados pelas mudanças culturais de que Maio de 68 é representante, para análises 

como a que aqui apresentamos – levando em conta, mais uma vez, que as fronteiras 

podem ser menos rígidas do que deixamos transparecer pois, como afirma Gohn (2009, 

p.70), “há uma pluralidade de movimentos que se diferenciam não apenas por suas 

causas, demandas e anos de existência, mas também por seus projetos e sua visão de 

mundo, por seus objetivos e suas articulações – internas e externas” –, podem ser 

distinguidos em dois blocos prinicipais: um, mais dirigido para a atuação que procura  a 

 

6 
Utilizamos os termos ‘normatizar’ e ‘normalizar’ em diferentes acepções: por ‘normatizar’ entendemos 

‘estabelecer normas para’ enquanto ‘normalizar’ significará ‘tornar normal’. 
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mudança legislativa, pleiteando pela igualdade de direitos civis, na sua estrutura 

organizacional mais rigidamente estruturado, institucionalizado, e funcionando por meio 

de uma política essencialista em que “são necessárias categorias claras de identidade 

coletiva para a resistência efetiva e para a ação política” (GAMSON, 2002, p.143, 

tradução nossa) – como veremos mais adiante, é dele exemplo, em solo brasileiro, o 

movimento LGBT de segunda onda. Outro, compreendendo as identidades como 

produtos socio-históricos, defende que a edificação de categorias “coletivas puras 

constitui um obstáculo para a resistência a mudança” (GAMSON, 2002, p.143, tradução 

nossa), e por isso deve ser rejeitado o estatuto de ‘minoria’, percebida e construída 

discursivamente como homogênea. Neste, é defendida a percepção de que a opressão é 

originada pelos binarismos construídos socialmente e, portanto, a atuação é mais 

dirigida para a cultura e para as estruturas linguísticas/discursivas (LOURO, 2004, p.46) 

– esta postura é adotada, não raras vezes, por ativistas queer. Dito isto, consideramos 

que os integrantes do primeiro bloco atuam por meio de ‘políticas de igualdade’, 

enquanto os do segundo o fazem através de ‘políticas de diferença’. 

No já citado artigo, Gamson (2002) debate as consequências de uma e outra 

forma de atuação, concluindo que a estratégia mais produtiva é a de ambas coexistirem, 

influenciando-se mutuamente, sem que uma ou outra seja compreendida 

terminantemente como mais pertinente ou fonte exclusiva de soluções para a 

complexidade da experiência social, pois as categorias definidoras de identidades tanto 

são a base de opressões como de poder político, revelando-se assim igualmente 

perigosas e necessárias. Não uma lógica de competição entre a desconstrução e a 

construção de identidades coletivas, pois a percepção da sua fluidez, do nunca acabado 

processo de (re)negociação de sentidos e identificações, não deve resultar na (a priori) 

rejeição de fronteiras – necessárias à construção dos sujeitos –, mas na constante 

problematização das mesmas, afinal, é sobre as disputas de pertencimento e    nomeação 

que trata a construção de identidades. Assim, posicionamo-nos contra posturas 

assimilacionistas que operem de forma autoritária
7
, seja com base na igualdade ou na 

diferença. 

 

 

 
7 

Neste sentido, utilizamos o termo ‘autoritarismo’ como referência a um modo concreto de pensamento, 

de leitura de mundo e de uso da linguagem (que se efetiva em ações), que se caracteriza pelo apagamento 

do ‘outro’. Por outras palavras, “o sujeito autoritário ‘pergunta’ e ‘responde’ a si mesmo a partir de seu 

próprio ponto de vista. Como se não existisse ‘outro’ ponto de vista, outro desejo, outro modo de ver o 
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Esta discussão não é feita em termos ontológicos, mas políticos. Mesmo 

acreditando que não existem duas pessoas iguais, ou seja, que todos os sujeitos são 

intersubjetivamente diferentes, defendemos que as violências, construídas com base nas 

normas sociais, atuam de forma equivalente, justificando a necessidade (e perigo) das 

ações centradas nas identidades. Diferença (a sua valorização) e igualdade (o seu 

reconhecimento),   defende   Joan   Scott   (1988)
8
,   não   devem   ser   vistas   como par 

dicotómico fundante das lutas políticas, pois o desafio de as articular coerentemente é 

 
uma armadilha, é uma "falsa dicotomia", já que igualdade é um 

conceito político que supõe a diferença. Segundo ela, não há sentido 

em se reivindicar a igualdade para sujeitos que são idênticos, ou que 

são os mesmos. Na verdade, reivindica-se que sujeitos diferentes  

sejam considerados não como idênticos, mas como equivalentes 

(LOURO, 1997, p.46). 
 

Na próxima seção discutiremos mais aprofundadamente este assunto, por ora 

salientamos apenas que os estudos queer não devem ser lidos como um bloco teórico- 

prático homogêneo e, portanto, também assim não devem ser percebidos os ativismos 

que a essa corrente se vinculam. É, no entando, sobre a ideia de normalidade, e sobre a 

linguagem em geral (não apenas a verbal), que a política queer, no nosso entender, mais 

efetivamente pode agir, não através da simples negação, mas buscando estratégias que 

tornem possível a denúncia da naturalização de violências (nos atos e nos discursos – 

que também são atos), tentando despertar nos sujeitos a sensibilidade para um processo 

de estranhamento, perante si e perante o mundo, potencializador da ideia de 

multiplicidade, central na 

chamada “filosofia da diferença” – a diferença do múltiplo e não do 

diverso. Tal como ocorre na aritmética, o múltiplo é sempre um 

processo, uma operação, uma ação. A diversidade é estática, é um 

estado, é estéril. A multiplicidade é ativa, é um fluxo, é produtiva. A 

multiplicidade é uma máquina de produzir diferenças – diferenças que 

são irredutíveis à identidade. A diversidade limita-se ao existente. A 

multiplicidade estende e multiplica, prolifera, dissemina.  A 

diversidade é um dado – da natureza ou da cultura. A multiplicidade é 

um movimento. A diversidade reafirma o idêntico. A multiplicidade 

estimula a diferença que se recusa a se fundir com o idêntico (SILVA, 

2005, p.100/101). 
 

 

 

mundo, ele procede mentalmente como um paranóico que detém todas as verdades” (TIBURI, 2015, 

p.19). 
 

8 
Cf. SCOTT, J. Deconstructíng equality-versus-difference: or, the uses of poststructuralist theory for 

feminism. 1988. 
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Esse é o potencial queer por que nos guiamos: reconhecer o Outro (portanto, a 

mim) “em sua irredutível diferença, em sua estrangeiridade infinita” (BLANCHOT  

1969 apud SILVA, 2005, p.101), não apenas relativamente às normas sociais, mas em 

relação a mim mesmo, tornando dessa forma mais flexíveis as noções de ‘diferente’ e 

‘igual’. Não sustentamos a aceitabilidade e celebração acrítica daquilo que 

percepcionamos como diferente, mas a necessidade de procurar compreender como a 

diferença (e a igualdade) é (são) produzida(s). 

O processo de categorização é central na vida social. Baseadas na diferença, as 

classificações situam, simultaneamente, os sujeitos nomeados e os sujeitos que 

nomeiam. Esse processo, contudo, nem sempre assim é percebido e, “a não ser que 

pressionados por vozes fortes e insistentes, não damos nome à norma, ao normal e ao 

processo social de normalização, muito menos os consideramos desconcertantes, 

objetos de estudo” (KATZ, 1996, p.27, grifos do autor). 

As diferenças podem ser percebidas como construções sociais que resultam de 

desiguais relações de poder, onde o privilégio de classificar, restrito a alguns, é também 

o de fomentar valores e hierarquias. Essa operação não é absoluta, e mesmo 

considerando que onde há abusos de poder sempre há resistências, é impossível refutar 

que os privilégios sociais que dão acesso à construção de representações tornadas 

públicas e reconhecidas são corporificados por poucos. A afirmação da identidade é  

pois construída por meio da “negação do seu oposto, que é constituído como sua 

diferença. Esse ‘outro’ permanece, contudo, indispensável. A identidade negada é 

constitutiva do sujeito, fornece-lhe o limite e a coerência e, ao mesmo tempo, assombra- 

o com a instabilidade” (LOURO, 2001, p.549). 

A identidade supõe então a afirmação de fronteiras, erigidas por meio dos 

discursos, um processo marcado por disputas de negações e identificações, permeado  

por idealizações que fundamentam desejos e repulsas, usualmente tornadas naturais, 

camuflando o investimento normativo das instituições. Essa é a perigosa faceta das 

identidades: o de serem tomadas como esquemas fixos que localizam, definem e 

identificam para melhor disciplinar e controlar. É com esta periculosidade que convive a 

necessidade de defender as identidades, pois é em torno delas que é organizada a luta  

por benefícios materiais e espaços de fala de sujeitos normativamente silenciados. 

Concordamos  com  Berenice  Bento  (2006,  p.82),  quando  defende  que  uma  coisa é 
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utilizar estrategicamente a identidade, conhecendo “sua insuficiência ontológica e outra 

é articular uma visão normativa que celebre ou emancipe uma essência, uma natureza  

ou uma realidade cultural compartilhada, impossível de se encontrar”. 

 

 

1.2. ASSUMINDO POSTURAS: ESTUDOS SUBALTERNOS, ESTUDOS QUEER 

 

 

“A ciência e a política não têm os mesmos objetivos, e sempre que a razão 

política prevalece sobre a razão científica na orientação de um campo acadêmico, este 

tende a se alargar ao invés de se aprofundar” (MEDITSCH, 1999, p.6). No artigo citado, 

o autor diferencia essas duas lógicas: a política buscaria abarcar os territórios vizinhos, 

acumulando poder, enquanto a ciência buscaria aprofundar o conhecimento sobre os 

seus objetos: 

para tanto, lança mão da interdisciplinaridade em torno de objetos 

definidos, não da transdisciplinaridade que pretende abarcar o mundo. 

Cresce para cima e não para os lados, e neste crescimento afunila o  

seu campo de interesse em vez de os alargar (MEDITSCH, 1999, 
p.7) 

 

Ainda que as considerações sejam feitas em relação à formação dos campos 

acadêmicos, às interferências nefastas que possam surgir da imbricação de interesses 

instrumentalistas nessas constituições (que mais adiante discutiremos, em relação ao 

papel que a medicina e ciências psi – psicologia, psiquiatria e psicanálise – 

desempenharam no processo de ‘invenção da transexualidade’), sublinhamos que “o 

conhecimento científico não se desenvolve isolado do contexto social de que faz parte 

nem as práticas sociais se organizam sem referência a teorias que as criam ou 

justificam” (MISKOLCI, 2005, p.14). É assim que este trabalho científico deve ser 

compreendido: engajado politicamente, moldado pelas condições de produção, pensado 

em relação ao contexto social. As palavras utilizadas não se pretendem neutras. As  

ideias não são imparciais e, portanto, o suporte teórico estará de acordo com um sentido 

concreto: o de desnaturalizar o saber científico, desconstruir os binarismos  

biologizantes, destacar violências institucionalizadas, problematizar privilégios, rejeitar 

igualdades, criar conflitos, e, enfim, reclamar por vidas e mortes. É nos Estudos Queer 

que, por agora, buscamos apoio para tais investidas. 
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Estes Estudos
9 

estão incluídos no conjunto que, por fazerem uma crítica aos 

discursos ocidentais hegemônicos, se convencionou chamar de Teorias Subalternas
10

. 

Foram os Estudos Culturais britânicos que iniciaram esse debate na Academia, 

colocando em causa as hierarquias sobre as quais se organizam as experiências sociais e 

privilegiando investigações com foco nos grupos historicamente marginalizadis. 

Stuart Hall afirma que a origem dos Estudos Culturais se deveu a uma 

oposição crítica às versões economicistas do marxismo vigente entre o 

final da década de 1950 e a seguinte no contexto acadêmico britânico 

[…]. Assim, os estudos subalternos nascem do marxismo, mas em 

oposição a certa corrente ortodoxa que se tornara hegemônica, ao 

mesmo tempo em que deixava de responder às demandas de grupos 

sociais de sua época, inicialmente operários, aos quais se somaram os 

imigrantes, negros, mulheres e homossexuais (MISKOLCI, 2009, 

p.159). 
 

Da fertilidade desse campo despontam os Queer e os Pós-Coloniais, datando de 

1985 (Between Men, de Eve Sedgwick) e 1978 (Orientalismo, de Edward Said), 

respectivamente, as obras que os inauguram
11

. Essas divisões resultam dos impulsos 

recebidos das investigações científicas e das lutas sociais que se desenvolvem nas ruas  

(e outros espaços), nas quais se tornam visíveis as especificidades das opressões vividas 

por diferentes comunidades (mulheres, negros e negras, imigrantes, etc.). 

Para além das tradicionais categorias marxistas (como ‘classe’ e ‘trabalho’), a 

construção das subjectividades políticas começam a englobar outras, como gênero, raça, 

nacionalidade ou sexualidade. Importa sublinhar que em função da “desigualdade  

social, miserabilidade provocada pelo neoliberalismo e retorno pouco eficaz das 

políticas focalizadas de inclusão social” (GOHN, 2009, p.46), ‘classe’ também se torna 

uma categoria mais abrangente, em que para além da renda econômica é considerado o 

acesso  a  recursos  educacionais,  culturais,  de  saúde,  etc.  –  é  nesta  acepção  que na 

9 
Utilizamos o termo ‘Estudos’ ao invés de ‘Teorias’ de forma a salientar o bloco heterogêneo não- 

institucionalizado por que é composto essa forma de articular e construir conhecimento. 
 

10 
“As teorias subalternas ganharam seu título de uma terminologia criada por Antonio Gramsci para 

referir-se àqueles cuja voz não é audível no sistema capitalista. Sua forma contemporânea foi  

popularizada a partir de um famoso artigo de Gayatri Spivak intitulado Can the Subaltern Speak? 

(1985) e designava grupos sociais submetidos ao domínio de uma potência estrangeira, cuja subordinação 

se mantinha mesmo após a descolonização. Atualmente, com a disseminação do debate pós-colonial, 

passou a designar qualquer grupo que, submetido a outro, adota uma postura hegemônica. Não se trata, 

portanto, de propor uma mudança de perspectiva dentro dos pólos Ocidente/Oriente, mas de explorar a 

interdependência que funda aparentes oposições” (MISKOLCI, 2009, p.158/159, grifo do autor) 
 

11
Mais adiante problematizaremos os referidos marcos inaugurais. Por ora, servem-nos para sublinhar 

quão recentes ainda são. 
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presente investigação a compreendemos. Ainda que tais categorias de análise, desde a 

sua percepção, tenham sido entendidas como relacionadas, a particularidade de cada 

uma delas originou distintos organismos políticos. Comparativamente aos Estudos 

Queer, sobre os quais nos deteremos mais demoradamente de seguida, os Estudos Pós- 

Coloniais apresentam a particularidade de, em algum momento, se fundarem numa 

origem cultural étnica alternativa, o sentido de lar, que, mesmo ausente, fornece uma 

âncora comum (ainda que com significado possivelmente diferente) àqueles e àquelas 

que dele se encontram distantes. O sujeito queer, pelo contrário, não tem uma  

alternativa passada nem uma “localização presente, daí frases como «estamos em toda 

parte» ou «estranhos internos à sociedade» que demonstram paradoxo de presença e 

invisibilidade, internalidade e exclusão” (MISKOLCI, 2009, p.161). 

Assumindo, como já referido, que os Estudos Queer não constituem um bloco 

teórico uniforme, existindo críticas e marcadas diferenças entre os autores e autoras a 

que eles se associam, Seidman (1995 apud LOURO, 2004, p.39) afirma que 

eles/elas compartilham alguns compromissos amplos - em particular, 

apóiam-se fortemente na teoria pós-estruturalista francesa e na 

desconstrução como um método de crítica literária e social; põem em 

ação, de forma decisiva, categorias e perspectivas psicanalíticas; são 

favoráveis a uma estratégia descentradora ou desconstrutiva que 

escapa das proposições sociais e políticas programáticas positivas; 

imaginam o social como um texto a ser interpretado e criticado com o 

propósito de contestar os conhecimentos e as hierarquias sociais 

dominantes. 
 

Acionados com frequência nas investigações com foco na sexualidade e gênero, 

é importante frisar que se a eles são aplicados é por estarem relacionados a “vertentes  

do pensamento ocidental contemporâneo que, ao longo do século XX, problematizaram 

noções clássicas de sujeitos, de identidade, de agência, de identificação” (LOURO, 2004, 

p.40). 

Não sendo nosso intuito debater com profundidade a emergência destes Estudos, 

mas antes apropriarmo-nos dessa forma de pensar o conhecimento que consideramos 

ser-lhes característica, importa referir, ainda que rapidamente, as contribuições de 

alguns autores considerados fundamentais: Freud, através das formulações sobre o 

inconsciente e a vida psíquica, abala a concepção do sujeito racional, coerente e 

unificado; Lacan perturba o processo de identificação e agência, ao afirmar que o sujeito 

sempre se percebe e se constitui nos termos do Outro – é, assim, sempre incompleto; 
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Althusser, discorrendo sobre ideologia e assujeitamento, coloca também em suspensão 

as possibilidades de autodeterminação; Foucault, uma das bases centrais dos Estudos 

Queer, contribui de forma fundamental com diversos trabalhos, mas salientamos aqui – 

porque também será nessa perspetiva que mais adiante a ele recorreremos – as suas 

teorizações sobre as sexualidades (construídas discursivamente); Derrida, franco- 

magrebino, outro dos pilares, é usualmente celebrado pela utilização da desconstrução 

como procedimento metodológico, desestabilizando binarismos linguísticos e 

conceituais (LOURO, 2004, p.40-43). 

Condicionado socio-historicamente, constituído por discursos, pelo Outro, 

sempre em construção, mas naturalizado e normatizado. Estas são algumas das ideias 

que permearão a noção de sujeito nos Estudos Queer, os quais, no entanto, procuram ir 

mais além: deglutindo também outras premissas, o foco não é apenas, nem 

principalmente, o sujeito (subalternizado), mas os dispositivos que o constituem 

(enquanto tal), sublinhando que o poder não é um privilégio de poucos, mas uma  

relação de muitos, que onde há dominação também há resistências. Este aspeto é 

salientado por GAMSON (2002), ao considerar que os estudos e ativismos queer se 

afirmaram (ao menos nos EUA, nos anos oitenta) por oposição aos estudos e 

movimentos gays e lésbicos convencionais, que eram vinculados aos interesses  da 

classe média branca assimilacionista. Em verdade, para olharmos de forma mais 

completa a emergência dos Estudos Queer, devemos deter-nos na “conjunção entre o 

que alguns consideram como ativismo político (movimento social) e a academia” 

(COLLING, 2012, p.113). Seguimos esta recomendação. 

O grupo ACT UP (Aids Coalition to Unleash Power) organiza, em maio de  

1987, um conjunto de protestos que tinham por objetivo chocar a sociedade americana e 

denunciar a recusa do governo Reagan em olhar de frente o vírus HIV (e aqueles/as que 

dele eram portadores/as). O grupo conseguiu juntar diversas pessoas (LGBTs, latinas, 

negras, prostitutas, pobres, toxicodependentes), que compreendiam o alcance transversal 

da inoperância do Estado. Roubos em supermercados para conseguir comida e 

medicamentos, intervenções em igrejas, doentes em estágio terminal estrategicamente 

colocados em locais de visibilidade (como a Bolsa de Valores de Nova Yorque), 

contam-se entre o leque de estratégias acionadas. 
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Em 1990 surge o grupo Queer Nation. Com táticas semelhantes às do anterior, 

em que “a raiva, a denúncia direta e explícita, […] desafia a ordem social e política com 

um discurso radical” (SAEZ 2007 [2005] apud COLLING, 2012, p.113), mais do que 

uma dura crítica à norma homotransfóbica, é externalizado o descontentamento com o 

movimento organizado da época, que, ao procurar diminuir a violência, argumentava 

que ser homossexual
12  

era ‘normal’ – os debates eram feitos, predominantemente, em 

torno da homossexualidade –, defendendo que se comportassem como heterossexuais e, 

portanto, dessa forma naturalizando (consciente ou inconscientemente) uma norma que 

limita e violenta a pluralidade de identidades e vivências possíveis. Ou seja, o grupo 

denunciava a heteronormatividade (ainda que assim não nomeada) que constituía o 

movimento e, na realidade, a sociedade. 

De acordo com Miskolci (2007a), a imposição da heterossexualidade como 

modelo social pode ser dividido em dois períodos, que têm como marco de separação a 

despatologização da homossexualidade (em 1974): antes, vigorava a heterossexualidade 

compulsória, em que os sujeitos não-hétero eram taxados de doentios e criminosos, 

sendo-lhes legalmente aplicadas medidas de internação/ exclusão social (em hospitais 

psiquiátricos e prisões, por exemplo); depois, a heteronormatividade serve como 

mecanismo de controle e normatização da vida dos sujeitos não-hetero, já não cobrando 

que sejam heterossexuais mas que se comportem como tal. 

Ainda que compreendamos os marcos definidos por Miskolci como úteis, por 

colocarem ênfase sobre o reconhecimento legal de outras existências que não a 

heterossexual, sem dúvida uma alteração importante, julgamos que tal análise é 

superficial. A heterossexualidade compulsória não cessa de existir com a 

despatologização oficial da homossexualidade, uma vez que ela é uma construção social 

que subsiste, independenemte dos marcos legais, na cultura. Pensar sobre as 

especificidades que marcam sujeitos e territórios pode ser interessante para pensar em 

como a heterossexualidade ainda é, para muitas/os, a única possibilidade de existência, 

mesmo que outras possibilidades sejam percebidas no mundo (mas não ao seu   alcance) 

– uma vez que a realidade não é una, devemos ter atenção às caracteristicas locais; as 
 
 

12 
Ao longo do trabalho utilizamos os termos ‘homossexual’/ ‘homossexualidade’ e gay, os quais não 

devem ser entendidos como sinónimos. Utilizamos os primeiros quando consideramos não ser necessário 

fazer distinções em relação a lesbianidade, bissexualidade, etc., compreendendo-os como categoria 

construída em oposição a ‘heterossexual’/ ‘heterossexualidade’; o segundo utilizamos quando nos 

referimos especificamente a homens homossexuais. 
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possibilidades da (não-)heterossexualidade não serão iguais,por exemplo, em Recife e 

em uma pequena localidade do agreste pernambucano, para o sujeito que seja maior ou 

menor de idade, etc. 

Defendemos que esse sistema, impondo a heterossexualidade como natural, 

existência única, saudável – cultivado desde tenra idade nos sujeitos, por meio de 

repetições e expectativas que devem ser cumpridas para que sua existência, inclusive de 

gênero, seja reconhecida –, opera, em simultâneo, com a heteronormatividade. Nela, a 

exigência não é que o individuo seja heterossexual mas que ‘aparente ser’. Por outras 

palavras, que sua existência pública continue silenciada, dentro de parâmetros que o 

permitam tornar invível. O binômio passivo/ativo entre gays (‘passivo’ é aqueles que é 

penetrado, como o termo indica, é aquele que supostamente adotaria o papel de 

submisso, socialmente atribuído à feminilidade, ‘ativo’ é aquele que penetra, que seria o 

‘verdadeiro homem’, no comando da relação) é apenas um dos exemplos possíveis que 

nos dão conta de como essa lógica contamina, potencialmente, todas as relações sociais. 

Ela é permeada pelo falocentrismo – o falo como símbolo de poder, portanto de desejo, 

garantidor de virilidade, força, masculinidade, enfim, central no que é, e não, 

socialmente definido para o ‘ser homem’ e ‘ser mulher’ – e atravessada por outros 

sistemas, como seja o machismo, racismo e classismo, que assim concorrem para a 

definição dos corpos/ comportamentos/ relações hegemônicamente aceites/ desejáveis. 

Contrariando isso, o que o grupo Queer Nation denunciava 

 
é que não existe apenas uma forma de viver as homossexualidades, as 

bissexualidades, as travestilidades e também as heterossexualidades. 

Assim como não existem apenas dois gêneros (o masculino e o 

feminino), mas que uma considerável parcela das pessoas prefere ficar 

nos trânsitos e/ou nas margens (COLLING, 2012, p.114) 
 

As ações dos referidos grupos, contudo, dizem respeito à realidade dos EUA, 

muitas vezes identificada como local de nascimento dos Estudos Queer. Em vez dessa 

abordagem, propomos olhá-los como um campo que, apesar de assim nomeado 

primeiramente naquelas paragens – afinal ‘queer’ não é, de todo, um termo da língua 

portuguesa –, é resultado de uma série de “de fluxos internacionais e de uma 

problemática global” (MISKOLCI, 2014, p.11), amplificando e modificando aquilo que 

é percebido como ‘Teoria Queer norte-americana’. 



31  

Se no Norte (EUA e Europa) os questionamentos das políticas identitárias se dão 

a partir de uma luta radical contra a Aids, no Sul, e aqui o foco é a América, os debates 

são instigados, principalmente, na década de setenta, pelos crimes que diariamente são 

cometidos contra pessoas percebidas como não-heterossexuais (aqui não fazemos 

referência a questões relacionas à identidade de gênero de forma a destacar o fato de 

naquela altura esse ainda ser um debate que praticamente não existia, o que resultava na 

percepção de que quem transgredia as normas de gênero era lido/lida como 

homossexual, portador/a de um ‘problema’ da ordem da sexualidade. Salientamos 

contudo que os crimes cometidos contra pessoas trans – hoje assim nomeadas –, 

heterossexuais ou não, também eram muito frequentes). Em países que eram  

governados por ditaduras civil-militares, como era o caso do Brasil, Chile e Argentina, 

começam a surgir 

incipientes iniciativas diante da brutal repressão. Na Argentina, nasce 

no meio dos anos setenta a Frente de Liberação Homossexual,  

liderada pelo poeta e antropólogo Néstor Perlongher e frequentada 

pelo escritor e roteirista Manuel Puig. No Chile, no início do governo 

da Unidade Popular, se organiza o primeiro encontro homossexual na 

emblemática Praça das Armas de Santiago, manifestação categorizada 

pela imprensa de esquerda como degradante e pervertida 

(SUTHERLAND, 2014, p.2) 
 

Ainda que possam ser identificados alguns ‘traços queer’ na primeira onda do 

movimento homossexual
13

, é comum considerar que “os estudos queer entraram no 

Brasil pela porta das universidades e não como expressão política vinda do movimento 

social” (PELÚCIO, 2014, p.6). Talvez mais importante do que compreender por que 

porta entraram, seja, como considera Maria Teresa Citeli, olhar os movimentos    sociais 

de 1970 – principalmente o feminista e o homossexual – como intimamente ligados à 

academia (BENETTI, 2013, p.42). 

Néstor Perlongher, argentino que transitou entre seu país de origem e o Brasil, é 

considerado uma das primeiras vozes queer na América Latina. Em 1987 é publicado o 

seu livro O que é Aids, que se constitui como marco 

na forma de compreensão política da sexualidade, de maneira que a 

homossexualidade nele não é mais vista como questão minoritária, 

antes como parte de uma ordem social assentada sobre o  

agenciamento  do  desejo  para  formas  socialmente  reconhecidas    e 
 

13 
Seja no coletivo Somos ou no jornal Lampião, ou até em grupos artísticos, como o Dzi Croquettes e a 

banda Secos e Molhados, entre outros, que conseguiram levar questionamentos a uma faixa populacional 

mais alargada, para lá dos grupos de militantes e políticos. 



32  

colectivamente esperadas. Nisso reside o “parentesco” de suas ideias 

com outras manifestações emergentes que foram mais rapidamente 

reconhecidas e chamadas de queer (MISKOLCI, 2014, p.12) 
 

Dois anos antes, Peter Fry e Edward MacRae vêem o seu livro O que é a 

homossexualidade tornado público. Também nele podem ser encontrados vários 

elementos hoje considerados ‘queer’, como seja a problematização da 

heterossexualidade como ‘normal’, a defesa de que as sexualidades – todas – devem ser 

percebidas como construções sociais e a problematização do mundo binarizado. 

Compreendemos assim que “se há uma emergência da Teoria Queer no Brasil, talvez  

seu marco não seja o ano de 2001, como diz Miskolci, e se foi, aconteceu graças a uma 

maturidade intelectual que já vinha se formando há anos” (BENETTI, 2013, p.74). Essa 

maturidade não provém, unicamente, das teorizações europeias e norte-americanas, mas 

também das latino-americanas, das realidades locais especificas que aqui se 

materializa(va)m. 

Ao final, uma das conclusões a que se pode chegar, é que a 

emergência da Teoria Queer no Brasil é relativa. Ela pode ser 

localizada no ano de 1995, quando a primeira resenha do livro Gender 

trouble é publicada nos Cadernos Pagu; ou em 1999, quando Tomaz 

Tadeu publica o livro Documentos de Identidade; pode ter acontecido 

em 2000, quando Marko Monteiro publica sua dissertação, discutindo 

este assunto em uma defesa de trabalho acadêmico; ou em 2001, 

quando três destxs pesquisadorxs publicam artigos introdutórios sobre 

os Estudos Queer, em duas diferentes Revistas acadêmicas; pode ser 

localizada em 2002, quando a ABEH realiza seu primeiro congresso; 

em 2004, quando os Estudos Queer encontram espaço para discussão 

no II Congresso da ABEH, e Berenice Bento publica seu artigo 

Estudos Queer aqui e agora; ou em 2007, quando o Dossiê 

Sexualidades Disparatas é publicado nos Cadernos Pagu, e a Revista 

Bagoas publica sua primeira edição; ainda, a emergência da Teoria 

Queer pode ter acontecido em 2012, quando é realizado ou Queering 

Paradigms na UFRJ; ou, por que não, em 2013, quando é organizado  

o primeiro Congresso destinado diretamente aos Estudos Queer, o 

Desfazendo Gênero, organizado por Berenice Bento na UFRN, a 

acontecer entre 14 e 16 de Agosto de 2013 (BENETTI, 2013, p.95-96) 

Mais importante do que estabelecer uma genealogia ao sul, é ressaltar que os 

Estudos Queer não devem ser olhados de forma linear, fórmula pronta a ser utilizada, 

originada e propagada a partir de um epicentro (ao norte). Muitas vezes assim 

considerados, essa visão não nos fala apenas dos Queer, afinal, a colonização foi (e é) 

também epistemológica: 

na geografia anatomizada do mundo, nós nos referimos muitas vezes 

ao  nosso  lugar  de  origem  como  sendo  “cu  do  mundo”,  ou fomos 
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sistematicamente sendo localizados nesses confins periféricos e, de 

certa forma, acabamos reconhecendo essa geografia como legítima. E 

se o mundo tem cu é porque tem também uma cabeça. Uma cabeça 

pensante, que fica acima, ao norte, como convêm às cabeças. Essa 

metáfora morfológica desenha uma ordem política que assinala onde  

se produz conhecimento e onde se produz os espaços de 

experimentação daquelas teorias. Esta mesma geopolítica do 

conhecimento nos informa também em quais línguas se pode produzir 

ciência e, em silêncio potente, marca aquelas que são   exclusivamente 

«produtoras de folclore ou cultura, mas não de conhecimento/teoria» 

(PELÚCIO, 2014, p.10). 
 

Não propomos a recusa dos saberes ‘oficiais’, das teorizações que nos chegam 

dos pensadores e pensadoras ao norte, mas antes a particular atenção às especificidades 

locais, procurando evitar cair no erro das generalizações, pois, “sem esse confronto, 

acabamos por entrar num círculo que induz à eterna repetição (periférica) de teorias 

(centrais)” (PEREIRA, 2012, p.374). Um constante movimento auto-reflexivo é 

necessário para superar o reducionismo etnocêntrico. Como exemplo disto, basta pensar 

na  palavra  tantas  vezes  já  utilizada  –  queer  –,  para  reconhecer  que  esta  perdeu o 

significado político, combativo, que no norte a fundou. ‘Queer’ não tem significado em 

português
14

. Nem sempre fácil de pronunciar, nem sempre fácil de compreender, “não 

fere o ouvido de ninguém, ao contrário, soa suave (cuier), quase um afago, nunca uma 

ofensa. Não há rubores nas faces nem vozes embargadas quando em um congresso 

científico lemos, escrevemos ou pronunciamos queer” (PELÚCIO, 2014, p.4). 

 
No contexto anglo-saxão, onde surgiu, ‘queer’ era (e ainda é) um termo utilizado 

para nomear pejorativamente homossexuais. Bicha, sapatão e viado, dentre outras, 

seriam formas equivalentes no Brasil. Adjetivo que marginaliza, que encara o Outro de 

forma negativa, como estranho, esquisito, excêntrico. Aquele que não é desejado, nem 

pode ser amado, pelo contrário: é alvo das mais variadas formas de violência, físicas e 

simbólicas, por representar de forma tão visível aquilo que não pode ser tolerado – a 

artificialidade e porosidade das normas sociais e a suspensão da natureza biológica 

determinista. Assim, este termo – queer -, em vez de rejeitado, é reinterpretado e 

proclamado como uma bandeira
15

, símbolo de emancipação, que sem rejeitar o  também 

 
 

14 
Reconhecendo isto, optamos por manter a palavra no seu original por considerar problemática a sua 

tradução (como sempre o é esse processo). Defendemos antes que “a potência da teoria queer e seu não 

congelamento em teorias prévias e sem conexões com as histórias locais dependerá de sua capacidade de 

absorver essas experiências outras e, nesse processo, alterar-se” (PEREIRA, 2012, p.389). 
 

15 
“[…] o queer é um termo que antecede o gay, sendo cunhado pelos anos 1910\1920, para designar xs 

homens que se identificavam com a homossexualidade, mas que carregavam trejeitos femininos e   pouco 
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doloroso passado (e presente) sob o qual se edifica, possibilita um protesto frente ao 

binarismo que pretende impor a essa palavra, e às pessoas que a corporificam, uma 

posição de assujeitamento, de subalternos, de vítimas sem voz a quem não resta outra 

alternativa senão fugir dos símbolos que as denunciam como abjetas: 

«Sou mesmo viado e daí? Quero ser viado, dou meu cu, e daí? Qual é 

o problema? Se você goza através de uma parte do seu corpo, por que 

eu não posso gozar com outra? Quem deve dizer como eu devo gozar? 

Como chegamos a essas determinações?» Questões e provocações 

como essas povoam os estudos queer (COLLING, 2012, p. 115) 
 

Esta postura, claro, é mais fácil de se assumir na segurança da teoria, onde as 

palavras e as ações do Outro, quando chegam, são cuidadosamente pesadas, 

condicionadas que foram pela capacidade do enunciador controlar, em maior ou menor 

grau, o ambiente e as condições em que se dá a conhecer. Considerando que “Queer 

representa claramente a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada e, portanto, 

sua forma de ação é muito mais transgressiva e perturbadora” (LOURO, 2001, p.546), é 

fundamental reflectir sobre a relação que existe entre a teoria e a prática, por que canais 

os/as teóricos/as se conetam – se conetam? – àqueles e àquelas que, querendo ou não, 

sentem na pele o peso da diferença, materializada que está no corpo, servindo como 

arma de combate – ou, acrescentamos, muitas vezes assim desejada, ainda que nas ruas 

de muitos países, como o Brasil, continue a significar, sistematicamente, arma de 

extermínio manejada por aqueles que se arrogam o direito de decidir que uso dar aos 

corpos e vidas por eles desumanizadas. Para assim serem constituídos, numa sociedade 

em que constitucionalmente é propagada a ideia de que “«todos os homens (sic) são 

iguais», a liberdade somente poderia ser negada aos não-humanos” (CASTELLS, 1999, 

p.74), portanto, aos corpos a que é negada humanidade. 

Neste trabalho, a título pessoal, o autor não se vincula aos Estudos Queer 

enquanto sujeito desumanizado, privado de privilégios e imbuido de legitimidade para 

abordar o que é viver nas margens mais longínquas da sociedade (e, assim, celebrá-las). 

A única legitimidade a que pode aspirar é a de se assumir como teórico, politicamente, 

assumidamente, engajado, recorrendo a estes Estudos na sua potencialidade 

epistemológica. Nesta abordagem, 

parecidos com o gênero masculino. Durante a década de 1980, este termo teria ganhado força, dentro e 

fora da academia, como um reflexo da tendência pós-estruturalista que estava a se formar. Além disso, a 

deslegitimação das lutas identitárias liberacionistas, liberais, étnicas ou mesmo separatistas, 

contribuíram para que lentamente se encontrasse no termo queer um local para se pensar a subversão e o 

caráter diluído das sexualidades e géneros” (BENETTI, 2013, p.37, grifos do autor). 
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Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira ao centro e nem o 

quer como referencia; um jeito de pensar que desafia as normas 

regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, 

do ‘entre lugares’, do indecidível. Queer é um corpo estranho que 

incomoda, perturba, provoca e fascina (LOURO, 2004, p.7-8). 
 

A atenção não está voltada, primordialmente, para ‘minorias’ oprimidas. Esse 

foco poderá ser compreendido como a consequência de um programa mais ambicioso, 

que “sugere novas formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder e a educação” 

(LOURO, 2001, p.550). Tomaz Tadeu da Silva (2000, p.107) argumenta que esta forma 

de pensar é desrespeitosa, subversiva, profana até, uma vez que propõe “questionar, 

problematizar, contestar, todas as formas bem-comportadas de conhecimento e de 

identidade”. 

A percepção da diferença, seja ela qual for, não é meramente celebrada ou 

tolerada, mas questionada, estranhada, já não como exclusivamente constitutiva do 

Outro, mas como ferramenta que permite olhar para aquilo que em nós vemos como 

não-diferença, ‘normal’, desnaturalizando-se e tornando-se ‘diferente’ durante o 

processo. A diferença como base de todas as subjetividades. 

Tão habituadas/os que estamos a procurar conhecimento ‘certo’, ‘verdadeiro’, 

‘objetivo’, os Estudos Queer tornam-se desconfortáveis pela sempre presente noção de 

que o conhecimento é irremediavelmente incompleto e a perfeição impossível. 

Rejeitando a procura de respostas apaziguadoras ou das soluções universais que 

encerrem conflitos, é uma epistemologia que “quer discutir (e desmantelar) a lógica que 

construiu esse regime, a lógica que justifica a dissimulação, que mantém e fixa as 

posições de legitimidade e ilegitimidade” (LOURO, 2001, p.551). É uma epistemologia 

contrária a todas as forças hierarquizantes e normalizadoras (MISKOLCI, 2014, p.23). 

Tentaremos assim queerificar este trabalho. Essa não é uma propriedade que 

possa ser encontrada objetivamente, através de algumas premissas cumpridas. Como 

vimos defendendo até aqui, o ‘queer’, como aqui o operamos, não é uma identidade, tão 

pouco uma estratégia, mas uma tomada de consciência vinculada à diferença, à 

desnaturalização das normas, hierarquias e categorizações, contrária à assimilação e à 

biologização das vidas, trabalhando em prol da desconstrução dos sujeitos  e 

dispositivos. Como nos diz BENETTI (2013, p.76), para tal é essencial a verbalização 

destes princípios, rejeitando tratar o queer como objeto ou sujeito. É preciso também 

reconhecer os inúmeros desafios que se atravessam no caminho, muitos dos quais se 
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rejeitam a deixar ver facilmente. Entre eles pontuamos a linguagem, recurso essencial 

nas construções sociais, fenômeno ideológico por excelência (BAKTHIN, 2002), onde 

focaremos atenção para analisar os dispositivos que nela se materializam, nas seguintes 

páginas discutidos. 

 

 
 

1.3. AS MULTIDÕES SEXUAIS 

 

 

Através da interação com a natureza e com os seus semelhantes, “o homem torna 

significante tudo aquilo que o rodeia […] e se torna a si mesmo significante para os 

outros. Por isso falamos de uma construção social da realidade, no sentido em que a 

nossa relação com o mundo é sempre uma relação mediada” (ESTEVES, 1997, p. 431). 

Essa ideia estará presente ao longo de todo o trabalho – assim esperamos que o mesmo 

seja percebido. 

O mundo não apresenta uma única realidade, mas várias, constantemente 

(re)construídas através das complexas redes de interação estabelecidas entre os sujeitos  

e instituições. Estas interacções, e, por consequência, as construções de realidade, são 

efetuadas através da linguagem. Danilo Marcondes (2001, p.17) defende que 

ao investigarmos a linguagem estamos investigando igualmente a 

sociedade da qual ela é linguagem, o contexto social e cultural na qual 

é usada, as práticas sociais, os paradigmas e valores, a “racionalidade” 

desta comunidade; e desta forma pode-se dizer que não há uma 

separação radical entre “linguagem” e “mundo” já que a “realidade” é 

constituída exactamente pelo modo como aprendemos a linguagem e a 

usamos. 
 

Assim percebida, linguagem e sociedade são interdependentes: responsável pela 

(re)construção do mundo, a linguagem é ao mesmo tempo moldada e resignificada pelos 

atores sociais. Nesta perspetiva, o ato da linguagem “não é uma representação da 

realidade, mas uma interpretação construtora de significados. John Austin (1990) 

chamou esta característica da linguagem de «capacidade performática»” (BENTO,  

2012, p.36). Capacidade performática
16

, em outras palavras, significa ‘capacidade de 

criar’.  Esta  noção  é   particularmente  pertinente  para  compreender  a   criação       de 
 

16 
“ O termo «performance» é derivado do inglês to perform, verbo correlato do substantivo ação e indica 

que, ao emitir uma evocação, está se realizando uma ação, não sendo considerado como equivalente a 

dizer algo” (BENTO, 2006, p.45) 
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identidades sexuais e de gênero que dêem conta dos desejos e práticas não-normativas, 

institucionalmente vinculadas à anormalidade, perversidade, criminalidade e loucura. 

Quando a linguagem é adquirida, o que se adquire não é pura e 

simplesmente uma língua, com suas regras especificamente 

linguísticas, mas todo um sistema de práticas e valores, crenças e 

interesses a ele associados. (…) Devemos nos interrogar (…) quais  

são seus pressupostos, as convenções que governam os atos, sua 

origem na organização social especifica, as relações que estabelecem 

entre os interlocutores. E, sobretudo, devemos nos interrogar sobre o 

objectivo, o propósito do ato no tipo de situação de discurso em que se 

realiza, explicitando seus efeitos e consequências (MARCONDES, 

2001, p.46/47). 

A Ciência foi, durante muito tempo, e em algumas áreas essa noção continua 

quase intocável – como é o caso da medicina –, uma das mais poderosas instituições 

que, apoiada numa suposta ‘neutralidade’, produz ‘verdades’ inquestionáveis, 

perpetuando a crença de que “descreve a natureza, quando, de fato, produz a natureza 

em sua imagem e semelhança” (BENTO, 2012, p.178). Aplicando as teorizações que os 

Estudos Queer tecem a  respeito dos binarismos, defendemos que a “ignorância    não  é 

«neutra», nem é um «estado original», mas, em vez disso, que ela «é um efeito – não 

uma ausência – de conhecimento»” (LOURO, 2001, p.551). 

Existem conhecimentos em relação aos quais se instauram recusas de 

aproximação, recusas de os buscar ou reconhecer. Ao invés do conhecimento, a busca é 

pela permanência na ignorância. Simultaneamente, podemos afirmar que o 

conhecimento, ao ser construído, define aquilo que permanece não-dito, não-conhecido. 

Assim, para exemplificar aquilo de que falamos, refiromo-nos ao sistema cis- 

heteronormativo
17

, que produzindo discursos sobre a transexualidade e travestilidade, 

relega à ignorância a cisgeneridade
18 

– importa, neste caso, não só problematizar o 

conhecimento produzido (transexualidade/ travestilidade), mas também aquele que 

permanece  ignorado  (cisgeneridade),  e  porque  assim  é.  Dito  de  outra  forma:   não 

interessa unicamente perceber que conhecimentos são ignorados (cisgeneridade), mas 

investigar como e porquê determinado conhecimento (transexualidade) é colocado em 

circulação. 

 

 

 

 
 

17  
Para uma conceitualização do termo, pode ser consultada a seção 2.1.1., p.53-55. 

18  
Para uma conceitualização do termo, pode ser consultada a seção 2.1.1., p.53-55. 
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Dedicamo-nos agora a definir o que entendemos por ‘dispositivo’, para depois o 

relacionar à transexualidade/ travestilidade, uma vez que foi pensando nele, também, 

que este trabalho foi estruturado. 

O conceito de ‘dispositivo’, central no pensamento de Foucault, é entendido pelo 

próprio como, 

[...] em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo que 

engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 

regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais filantrópicas. Em suma, o dito e o não 

dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 

estabelecer entre estes elementos. Em segundo lugar, gostaria de 

demarcar a natureza da relação que pode existir entre estes elementos 

heterogêneos. Sendo assim, tal discurso pode aparecer como programa 

de uma instituição ou, ao contrário, como elemento que permite 

justificar e mascarar uma prática que permanece muda; pode ainda 

funcionar como uma reinterpretação dessa prática, dando acesso a um 

novo campo de racionalidade. Em suma, entre estes elementos, 

discursivos ou não, existe um tipo de jogo, ou seja, modificações de 

funções, que também podem ser muito diferentes. Em terceiro lugar, 

entendo dispositivo como um tipo de formação que, em um 

determinado momento histórico, teve como função principal  

responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto uma função 

estratégica dominante (FOUCAULT, 1979, p.244). 
 

Assim compreendido, o dispositivo não diz respeito a determinada medida de 

controle ou tecnologia de poder, mas antes à rede que interliga todos os elementos 

(discursivos, ditos e não-ditos), desempenhando uma função estratégica concreta que 

sempre está inscrita nas relações de poder e de saber. Dessa forma, Foucault propõe 

investigar os dispositivos ao nível do “conjunto de praxis, de saberes, de medidas e de 

instituições, cuja meta é gerir, governar, controlar e orientar – utilitariamente – os 

comportamentos, os gestos e os pensamentos das pessoas” (AGAMBEN, 2011, p.256, 

tradução nossa). Nos dispositivos, ainda que condicionados e orientados pelas redes de 

subjetivação que neles se formam, os sujeitos não são totalmente assujeitados, pois 

da mesma forma que a rede das relações de poder acaba formando um 

tecido espesso que atravessa os aparelhos e as instituições, sem se 

localizar exatamente neles, também a pulverização dos pontos de 

resistência atravessa as estratificações sociais e as unidades  

individuais (FOUCAULT, 1999a, p.92). 
 

O dispositivo – qualquer que seja ele – deve ser percebido como um bloco 

heterogêneo de saberes que se articulam, compondo-o e buscando eficácia por variados 

caminhos. Por não existir isolado, ele é também denunciado e alvo de ações (igualmente 
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heterogêneas) de resistência por parte dos sujeitos (coletivos – aqueles que conseguem 

criar sistemas de pertencimento para intervir nos processos sociais – e individuais – 

aqueles que, intersubjetivamente, lutam pela liberdade de, frente às normas sociais, 

definir sua história e vida pessoal) que o percebem. Tais relações de dominação e 

resistência, influenciando-se mutuamente, umas sustentando a existência das outras, são 

erigidas e articuladas “em determinados momentos históricos com a função estratégica 

de produção e sustentação de verdades” (SANTOS, 2011, p.3). 

Estas reflexões, que contribuirão para pensar (o dispositivo d)a sexualidade, 

podem ser vinculadas àquilo que Foulcault nomeou por ‘poder disciplinar’  

(MISKOLCI, 2005, p.12). Tal poder, que foca a produção de corpos dóceis e úteis, 

se relaciona com o desenvolvimento do capitalismo e da sociedade 

burguesa. O poder disciplinar se caracteriza por uma técnica positiva 

de intervenção e controle social baseada na norma, a qual qualifica e 

corrige ao mesmo tempo. A norma não visa excluir, antes é a pedra de 

toque de uma técnica positiva de intervenção e transformação social. 

Os dissidentes passam a ser classificados e corrigidos […] 

(MISKOLCI, 2005, p.13). 

É, principalmente, durante o século XIX que este poder se propaga, estimulando 

uma sociedade caracterizada por um “grande projeto social de «normalização» dos 

sujeitos, buscando uma «essência universal» comum às pessoas e às «leis naturais» que 

possam evitar o surgimento de «anormais»” (LEITE JR, 2008, p.126). Criadas divisões 

e classificações para espaços e grupos sociais, os indivíduos, constantemente vigiados, 

são punidos e isolados em caso de desvio. Dessa forma, fenómenos socio- 

historicamente fundamentados são institucionalizados como fazendo parte da natureza. 

As condições e as escolhas (mesmo que estruturalmente condicionadas) que conduzem 

alguém a cometer um crime (por exemplo, um furto) ou a determinada situação 

negativamente valorada (prostituição, por exemplo), são ignoradas para ser defendida a 

ideia de que sujeitos marginais, assim definidos, o são devido à sua suposta essência 

(criminosa ou doente). 

Outro autor, Deleuze, irá defender que no século XX uma nova configuração se 

apresenta: a ‘sociedade de controle’. Nesta, o objetivo é semelhante, mas procurado por 

outros caminhos: “as relações de poder mudam sua dinâmica, gerando novas 

conformidades, resistências e inventividades” (LEITE JR, 2008, p.127). Ao invés de 

funcionar por isolamento, o controle é procurado através da ‘inclusão’: dentro de  novas 
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categorias e instituições, o silenciamento do/a ‘anormal’ é substituído pelo constante 

incentivo a que participe de seu próprio diagnóstico, através da narração. É instigada/o a 

mostrar suas dores e inquietações – estas mesmas criadas pelas categorizações sociais 

que é impelida/o a reforçar –, desde que num ambiente controlado por aqueles que 

detêm o privilégio de moldar e resignificar tais narrativas. 

Leite Jr. (2008, p.127) defende que a principal contribuição de Deleuze, em 

relação a Foucault, é, talvez, a inequívoca percepção de que nas sociedades modernas “o 

que importa não são mais as categorias estanques, mas os fluxos. As instituições sociais 

não se pretendem mais acabadas ou finitas, mas mantêm-se através de sua constante 

reforma”. 

É na industrialização da Europa e Estados Unidos da América, com o 

desenvolvimento de grandes metrópoles, que a descrita sociedade começa a ser 

produzida. Em um novo ambiente social, onde o anonimato das ruas permitiu que mais 

indivíduos “se lançassem a atividades consideradas ilícitas com menos controle do que 

teriam em vilarejos onde a vida de cada um é controlada sistematicamente pela 

colectividade” (MISKOLCI, 2005, p.12), os fenômenos, que antes  permaneciam 

ocultos, concentram-se, possibilitando que ações e comportamentos sejam alvo de 

contagem, classificação e controle. Fazemos aqui referência não apenas aos 

comportamentos sexuais, mas a outros, de diversas ordens, como seja o consumo de 

drogas, a prostituição ou, ainda que noutra direção, mas igualmente mapeado e 

demonizado, o suicídio. A percepção de que a sociedade estaria em declínio, 

contaminada por um vasto número de epidemias (no corpo e na alma), também 

condicionou (e terá sido condicionada pel)o trabalho científico da época, que assim 

constrói novos objetos de estudo. Estas ciências, argumenta Miskolci (2005, p.15), 

principalmente as biológicas, 

não pensaram na estrutura interna do ser humano, mas sim na 

bipolaridade médica do normal e do patológico. A tendência geral a 

classificar como patológicos estados de inconformidade revela o  

fundo moral de um saber que se constitui pela classificação de toda e 

qualquer forma de dissidência com relação aos padrões estabelecidos. 
 

A formação de corpos dóceis e o sistema capitalista desenvolvem-se em 

simultâneo, mas não por coincidência, afinal, numa época em que se explora 

sistematicamente a força de trabalho, não se poderia aceitar que prazeres a dissipassem, 

exceptuando aqueles que, minimizados, permitissem a sua    reprodução  (FOUCAULT, 
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1999a, p.11). É assim que “fenômenos ligados à vida da espécie humana entram na área 

das técnicas políticas e passam a ser o objeto da relação poder-saber” (SOUZA; 

CARRIERI, 2010, p.52). 

Mais importante do que determinar punições, que, em último caso, condenem à 

morte, está a necessidade de gerenciar vidas. O corpo, individual e social, será definido 

como campo privilegiado de luta política, transformando a genitália num dos principais 

elementos classificatórios e hierarquizantes da humanidade. Sendo a sexualidade um 

dos fios condutores desta história, torna-se necessário reflectir sobre outros, sem os 

quais é inevitável cair na armadilha eurocêntrica. 

As considerações de Foucault acerca do biopoder, disciplinador de corpos, 

gerenciador de vidas, são ancoradas em experiências particulares, locais: europeias. 

Defendendo, ainda, que o capitalismo se funda na estratégia política de orientar corpos, 

instrumentalizando-os, será pertinente pensar neles. Podemos continuar a mencioná-los 

assim, no plural, todos condicionados à mesma lógica indiscriminada, ou existem  

corpos que lhe escapam e, em vez de gerenciados, porque considerados uma mais-valia 

no sistema, são aniquilados, ao serem percebidos como descartáveis, largados à sua 

própria sorte – ou, melhor, à sorte que o sistema lhes reserva quando os  ignora? 

Fazemos aqui referência às populações das periferias, deixadas nas margens (não apenas 

territoriais, mas, também, sociais). 

Quando afirmamos que é a lógica da vida, não da morte, que orienta o sistema 

capitalista, é inevitável a consciência de que nele alguns corpos valem mais que outros. 

Aníbal Quijano (2005) é fecundo nesta matéria, argumentando que a colonização 

europeia se sustentou em dois pilares, estruturalmente associados e reforçando-se 

mutuamente: a raça e o capital. O mencionado autor afirma que a ideia de raça, em seu 

sentido moderno, é contemporânea do ‘descobrimento’ das Américas e foi construída 

como referência a supostas estruturas biológicas que diferenciariam os grupos 

conquistadores/conquistados. Formadas novas identidades, tais como ‘índios’ e ‘negros’ 

– assim definidas por aqueles que tinham o poder de classificar, agrupar e hierarquizar – 

, surge também o ‘branco’: identidades racializadas, instrumentos de organização da 

população. A ideia de raça terá sido uma estratégia biologizante de atribuir legitimidade 

às relações de dominação que a conquista instituiu. 
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A exploração das Américas, tanto quanto nos foi possível perceber, não é 

contemplada nas teorizações de Foucault, o que revela uma lacuna na sua percepção da 

constituição do biopoder, já que “a saúde e a expectativa de vida no ocidente não são 

apenas simultâneas aos corpos precários dos trópicos, mas deles dependentes.” 

(PEREIRA, 2012, p.378). Esta noção é fundamental para pensarmos sobre a  

colonização de determinado conhecimento que, ainda hoje, desumaniza corpos – não 

apenas através da racialização, mas também por outros caminhos, como são exemplo a 

generificação e sexualização –, tornando-os descartáveis. Refiromo-nos, em concreto, às 

pessoas trans. 

Falar dessas identidades, necessariamente é falar de gênero e sexualidade – é 

falar, portanto, de política. Ambos são organizados “em sistemas de poder os quais 

recompensam e encorajam alguns indivíduos e atividades ao passo em que punem e 

suprimem outros” (RUBIN, s/d, p.50). Assim compreendida, tanto gênero como 

sexualidade não devem ser vistos como bastião da individualidade, reduto de autonomia 

e liberdade, mas antes como “o resultado de uma articulação histórica do dispositivo 

poder-saber, que põe e expõe o sexo em discurso, produzindo efeitos sobre os corpos e 

as subjetividades” (BENTO, 2006,p.78). 

Não pretendemos, desta forma, rejeitar o caráter subjeto na construção e atuação 

das subjetividades, tão pouco queremos deslegitimar o caráter subversivo e criativo que 

em torno delas (sexualidade e gênero) pode ser construído, mas que, e por isso mesmo, 

não são elementos naturais – os sujeitos nunca podem ter com eles uma relação de total 

autonomia, sendo sempre condicionados pelas construções sociais já existentes, mesmo 

quando contra elas se rebelam (KOYAMA, 2001). 

Há largo tempo, a sexualidade (ainda que esta sempre tenha influência sobre as 

concepções do ‘ser homem’ e ‘ser mulher’, as discussões especificamente sobre gênero 

são bastante mais recentes) tem sido alvo de pormenorizadas observações, levadas ao 

expoente no decorrer do século XIX, pois se 

de um lado, faz parte das disciplinas do corpo: adestramento, 

intensificação e distribuição das forças, ajustamento e economia das 

energias. Do outro, o sexo pertence à regulação das populações, por 

todos os efeitos globais que induz. Insere-se, simultaneamente, nos 

dois registros; dá lugar a vigilâncias infinitesimais, a controles 

constantes, a ordenações espaciais de extrema meticulosidade, a 

exames médicos ou psicológicos infinitos, a todos um micropoder 

sobre  o  corpo;  mas,  também,  dá  margem  a  medidas  maciças,     a 
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estimativas estatísticas, a intervenções que visam todo o corpo social 

ou grupos tomados globalmente. O sexo é acesso, ao mesmo tempo, à 

vida do corpo e à vida da espécie (FOUCAULT, 1999a, p.136/137) 
 

Importa então explorar por que caminhos a sexualidade, até chegar aos nossos 

dias, se constituiu. Nesse sentido, Foucault irá salientar, no primeiro volume da trilogia 

História da Sexualidade, o peso de dois mecanismos distintos, mas profundamente 

interligados: a técnica da confissão e a discursividade científica. Nessa intersecção, a 

sexualidade será definida 

como sendo, "por natureza", um domínio penetrável por processos 

patológicos, solicitando, portanto, intervenções terapêuticas ou de 

normalização; um campo de significações a decifrar; um lugar de 

processos ocultos por mecanismos específicos; um foco de relações 

causais infinitas, uma palavra obscura que é preciso, ao mesmo tempo, 

desencavar e escutar (FOUCAULT, 1999a, p.67) 
 

Assim, a “história da sexualidade — isto é, daquilo que funcionou no século  

XIX como domínio de verdade específica — deve ser feita, antes de mais nada, do  

ponto de vista de uma história dos discursos” (FOUCAULT, 1999a, p.67). Ao 

argumentar que a sexualidade é o conjunto de efeitos produzidos sobre os corpos, 

comportamentos e relações sociais, interessa-nos olhar, com particular atenção, para os 

mecanismos que, desenvolvidos no capitalismo eurocêntrico, a procuram domesticar 

sob a égide da moral. 

Até início do século XVII, considera Foucault (1999a, p.9), ainda vigorava uma 

“certa franqueza. As práticas não procuravam o segredo; as palavras eram ditas sem 

reticência excessiva e, as coisas, sem demasiado disfarce; tinha-se com o ilícito uma 

tolerante familiaridade”. Nos três séculos seguintes, contudo, a explosão discursiva a 

respeito do sexo, originada de focos concretos, irá definir quem, com quem, onde e em 

que condições se pode falar sobre ele. Desejos e comportamentos são detalhadamente 

perscrutados em ambientes rigidamente controlados. Um desses ambientes é fruto da 

Contra-Reforma, que na europa renascentista procurou implementar medidas que 

reforçassem os dogmas católicos. Falamos, é claro, dos confessionários. Neles, 

pensamentos, desejos, imaginações voluptuosas, deleites, movimentos 

simultâneos da alma e do corpo, tudo isso deve entrar, agora, e em 

detalhe, no jogo da confissão e da direção espiritual. […] Se for 

possível, nada deve escapar a tal formulação, mesmo que as palavras 

empregadas devam ser cuidadosamente neutralizadas. […] A 

interdição de certas palavras, a decência das expressões, todas as 

censuras do vocabulário poderiam muito bem ser apenas dispositivos 

secundários com relação a essa grande sujeição: maneiras de   torná-la 
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moralmente aceitável e tecnicamente útil (FOUCAULT, 1999a, 

p.23/24). 
 

A confissão viria a instituir-se, ao menos naquilo que percebemos como 

‘ocidente’, uma das técnicas mais valorizadas na procura de (produzir a) ‘verdade’: 

na justiça, na medicina, na pedagogia, nas relações familiares, nas 

relações amorosas, na esfera mais cotidiana e nos ritos mais solenes; 

confessam-se os crimes, os pecados, os pensamentos e os desejos, 

confessam-se passado e sonhos, confessa-se a infância; confessam-se 

as próprias doenças e misérias; emprega-se a maior exatidão para  

dizer o mais difícil de ser dito; confessa-se em público, em particular, 

aos pais, aos educadores, ao médico, àqueles a quem se ama; fazem-se 

a si próprios, no prazer e na dor, confissões impossíveis de confiar a 

outrem, com o que se produzem livros. Confessa-se — ou se é forçado 

a confessar. Quando a confissão não é espontânea ou imposta por 

algum imperativo interior, é extorquida; desencavam-na na alma ou 

arrancam-na ao corpo. A partir da Idade Média, a tortura a acompanha 

como uma sombra, e a sustenta quando ela se esquiva: gêmeos 

sinistros. Tanto a ternura mais desarmada quanto os mais sangrentos 

poderes têm necessidade de confissões. O homem, no Ocidente, 

tornou-se um animal confidente (FOUCAULT, 1999a, p.59). 
 

Neste discurso não importa falar apenas daquilo que foi concretizado – no caso,  

o ato sexual – mas também de todos os pormenores que o circundam, que conduzem até 

ele ou que o impedem de ser realizado: pensamentos, desejos, medos e vontades. Assim, 

a ideia de que a ‘verdade’ reside no interior do sujeito – mais concretamente no sexo – é 

naturalizada, residindo na confissão, e naqueles que a controlam, a capacidade  de 

revelar que males o afetam e que poderes concorrem para manter essa verdade 

escondida. A confissão passa a ser percebida como um espécie de liberação, a partir da 

qual se pode começar a procurar uma cura e/ou uma penitência. 

De forma a problematizar a liberdade de que nos fala, é necessário refletir sobre 

essa prática discursiva. Desenvolvendo-se numa relação de poder, a confissão é feita por 

um locutor que é, simultaneamente, o sujeito do enunciado, o qual se submete ao Outro, 

que por sua vez exige e julga a confissão, para punir ou perdoar. Nesse processo – em 

que a validade da verdade é olhada tendo em conta os obstáculos que ultrapassou até se 

conseguir extrair –,são operadas mudanças sobre o confessor, a quem é prometida a 

salvação, desde que cumpra aquilo que lhe for receitado e corrija a sua conduta. Assim, 

a instância de dominação não se encontra do lado do que fala (pois é 

ele o pressionado) mas do lado de quem escuta e cala; não do lado do 

que sabe e responde, mas do que interroga e supostamente ignora. E, 

finalmente, esse  discurso de  verdade  adquire  efeito, não  em quem o 
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recebe, mas sim naquele de quem é extorquido (FOUCAULT,  1999a, 
p.62). 

 

Como já referido, esta técnica irá solidificar-se ao longo do tempo, penetrando 

todos os aspetos da vida social. A ciência, em especial a médica e a psiquiátrica, ao 

atualizar o discurso religioso, contribuirá, também, de forma decisiva para esse 

fenômeno, substituindo as noções de pecado e salvação por outras, como sejam as de 

vida e corpo, os quais devem ser mantidos saudáveis, ‘normais’, úteis e produtivos. 

Deixados à margem da sociedade quando não adequados às normas sociais, o centro 

apenas acolherá esses sujeitos na condição de ‘doentes’, para assim melhor excluí-los 

(BENTO, 2012, p.22). 

Surgirão então as ‘multidões sexuais’ – empregamos esse termo por 

consideramos problemática a noção de ‘minorias’, percebida que é como “um conjunto 

de indivíduos cuja expressão numérica, em relação ao conjunto da população, é 

diminuta, portanto as suas características, comportamento ou postura não são adoptados 

pela maioria da sociedade” (CALDEIRA, 2008, p. 156). Defendemos que, ao alterar o 

adjetivo de quantidade, é feita uma contribuição para a desnaturalização dessa 

concepção que pressupõe que aqueles e aquelas que, no caso, não se adequam aos 

esquemas normativos de sexo e gênero são em número reduzido. Assim, as multidões 

sexuais não são mais, ou unicamente, constituídas através de uma clara oposição a uma 

suposta maioria hétero-cis, que seria compreendida como termo fundante e ‘natural’, em 

função do qual se constituiria o seu subordinado, ‘anormal’ (as minorias  sexuais). 

Ainda, como nos relata Guaciara Louro, "as minorias nunca poderiam se traduzir como 

uma inferioridade numérica mas sim como maiorias silenciosas que, ao se politizar, 

convertem o gueto em território e o estigma em orgulho - gay, étnico, de gênero" 

(LOURO, 2004, p.28). Contrariamente às multidões – dotadas de agência, se afirmando 

e buscando ocupar espaços vários –, as minorias só poderão existir – porque neles foram 

criadas – “em espaços apropriados, nos compêndios do saber médico e nos espaços 

confessionais das clínicas. Lá os encontraremos, todos hierarquizados, classificados e 

especificados” (BENTO, 2012, p.174). 

“O sexo não se julga apenas, administra-se” (FOUCAULT, 1999a, p.27). 

Tornado público, por meio de discursos criteriosamente construídos e divulgados, o  

sexo (aqui não nos referimos apenas aos atos, mas também aos desejos e mitos que o 

envolvem, e até à genitália) é gerenciado, não apenas proibido, e em torno dele se 
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constitui uma incessante ‘vontade de saber’, uma interminável busca pelo que ele ‘é’, 

pela verdade que supostamente alberga, inscrita em si, na própria carne. Muitos dos 

comportamentos sexuais que até ao século XVIII eram considerados ‘extravagancias’ 

(como seja, por exemplo, a masturbação ou as relações sexuais entre pessoas do mesmo 

gênero), começam a ser moldados pela medicina, e depois pela psiquiatria, chegando ao 

século XIX com o rótulo de perversões e doenças. A justiça penal adere a esta nova 

forma de categorização e, aliados estes saberes, lançam-se à benemérita missão de 

vigiar a sociedade, vigiar os corpos, tentando encontrar todos os desvios, por menores 

que sejam, com o intuito de 

proteger, separar e prevenir, assinalando perigos em toda parte, 

despertando as atenções, solicitando diagnósticos, acumulando 

relatórios, organizando terapêuticas; em torno do sexo eles irradiaram 

os discursos, intensificando a consciência de um perigo incessante que 

constitui, por sua vez, incitação a se falar dele (FOUCAULT, 1999a, 
p.32). 

 

Assim, ainda que a monogamia heterossexual continuasse a ser considerada o 

único caminho ‘saudável’, ‘normal’ e desejável, começa-se a falar menos nela 

(naturalizada que já está) e mais nas ‘perversões’. É, inclusive, em relação a elas que o 

‘normal’ começa a ser olhado: ele apenas o é enquanto se revelar ‘puro’. Está 

constituído o dispositivo da sexualidade: mesmo que apoiado na lei e na medicina, que 

interditam e condenam, ele está instalado em toda a rede de mecanismos e 

subjetividades que reproduzem “o estigma da «loucura moral», da «neurose genital», da 

«aberração do sentido genésico», da «degenerescência» ou do «desequilíbrio psíquico»” 

(FOUCAULT, 1999a, p.41). 

Não queremos com isto dizer que, por exemplo, as relações sexuais entre duas 

pessoas do mesmo gênero seja algo novo, nunca antes percebido nas sociedades 

humanas, mas que se anteriormente essas práticas eram assim mesmo percebidas –  

como práticas -, resultando daí, quanto muito, a reprovação do ato, no século XIX isso 

começa a mudar: a sexualidade define o sujeito, nada do que ele ‘é’ escapa a esse 

domínio. Assim sendo, a condenação não diz respeito, principalmente, ao ato, mas ao 

que ele pode significar: uma ameaça “à reprodução biológica, à divisão tradicional de 

poder entre o homem e a mulher na família e na sociedade e, sobretudo, à manutenção 

dos valores e da moralidade responsáveis por toda uma ordem e visão de mundo” 

(MISKOLCI, 2007b, p.105). 
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A sexualidade, e as identidades a ela relacionada, é necessário voltar a frisar, não 

se desenvolve numa única via – afinal, está definido que o dispositivo é também 

composto por resistências que, tal como o poder dominador, apesar de por vezes 

operarem por caminhos divergentes, a meta será a mesma (ou assim queremos crer). O 

Movimento LGBT, com todas as suas limitações e potencialidades, é um fenômeno 

extremamente rico para pensar sobre essa luta conjunta – se ela realmente existe e, se 

sim, em que medida e como se desenvolve – pela liberação da patologização identitária. 

É, simultaneamente, indispensável para pensar sobre as relações de poder, portanto de 

conflitualidade, que se materializam em torno desse grande projeto que é o de 

(re)construir mundos. É por este último ponto que iniciamos a próxima seção, refletindo 

sobre conceitos fundamentais, como são sexo e gênero. 
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2. DISPUTAS PELA SIGNIFICAÇÃO E VISBILIDADE 

IDENTITÁRIA 

 

 
2.1 A INVENÇÃO DA(S) TRANSEXUALIDADE(S) E TRAVESTILIDADE(S) 

 

 

 
Atravessadas por marcadores diversos, consideramos que seria mais justo falar 

nas identidades sexuais e de gênero no plural: transexualidades, bissexualidades, 

travestilidades, lesbianidades, heterossexualidades, etc. Caracterizadas pela pluralidade 

humana, mas amarradas por diversas estruturas de opressão (que mutuamente se 

influenciam e constituem), suas expressões são controladas socialmente, através de 

análises e classificações. Mesmo aqueles sujeitos que se enquadram nas normas não 

estão livres dessa constante cobrança – basta um pequeno descuido para que dúvidas 

sejam levantadas quanto à sua integridade, quanto à sua autenticidade. Essa veneração 

da verdade e rejeição daquilo que é ambíguo tem sido formulada ao longo da história – 

ao menos do mundo ocidental –, possibilitando a emergência de mecanismos que na 

atualidade ainda nos dizem o que somos e o que devemos procurar ser. Jorge Leite Jr 

(2008, p.28) afirma que esta ideia está na base do cristianismo, onde Deus é percebido 

como 

algo eterno, constante e de essência imutável. O diabo, por sua vez, 

forja-se como o “oposto” e a “inversão” de Deus, sendo inconstante, 

transitório, exageradamente ligado à variedade e mudança das formas, 

nunca definitivo, completo ou perfeito. Deus revela-se nas idéias  

claras e aparências precisas, enquanto o diabo associa-se aos conceitos 

dúbios e formas intermediárias. 
 

As pessoas trans vivenciam estas imposições de forma extrema: as ambiguidades 

que nelas são lidas são alvo de violentas ações, que, através da patologização, têm o 

objetivo de higienizar e suprimir. Assim, é preciso notar que ‘a’ transexualidade e ‘a’ 

travestilidade são invenções humanas, construídas historicamente por racionalidades 

orientadas para objetivos específicos. Como sublinha Feinberg (2006), pessoas trans 

sempre existiram, o que historicamente é novo é a ‘passabilidade’ (como não-trans) – 

‘passar’ significa esconder-se, significa invisbilidade, significa a impossibilidade de 

expressar seu gênero sem o risco de violências (o que, muitas vezes, implica que  

pessoas – trans, principalmente – sejam impelidas a reforçar estereótipos de gênero de 

maneira a tentar minimizar os riscos de ataques). 
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Analisar esse percurso (das invenções normativas recentes), acreditamos, poderá 

ajudar-nos a perceber mais sobre ‘nós’ – como falamos, porque falamos, sobre quem 

falamos e com quem falamos –, potencializando um processo de desconstrução em que 

cesse essa ‘necessidade’ de impor ‘verdades’ que limitam a autonomia daqueles e 

daquelas com que nos constituímos. 

 

 

2.1.1. CORPO, SEXO E GÊNERO 

 

 

Citando as ideias de Mary Hawkesworth em Confounding gender (1997), Costa 

(2003, p.169) defende que gênero é um conceito polissêmico, sendo possível considerá- 

lo enquanto 

característica individual, como uma relação interpessoal, como um 

modo de organização social, como uma estrutura da consciência,  

como uma psique triangulada, ideologia internalizada, relações de 

poder manifestas na dominação e subordinação, como diferença 

sexual, ou também em termos de status, de papéis sexuais e de 

estereótipos sexuais. 
 

Esta multiplicidade de considerações deixam antever a complexidade de tentar 

definir esse conceito, principalmente tendo em conta que ele surgiu como foco de  

estudo à relativamente pouco tempo. Nosso objetivo não será então amarrá-lo em uma 

definição com fronteiras bem delineadas – empreitada que desde logo não teríamos 

capacidade de perseguir, tendo em conta a complexidade que tal demandaria – mas  

fazer algumas reflexões que nos permitam compreender a já referida invenção da 

transexualidade e travestilidade. 

Ainda que não sendo elaborado inicialmente no feminismo (mas na psiquiatria), 

é nele – no dos anos 60/70, liderado por mulheres brancas, heterossexuais, de classe 

média, ocidentais – que o gênero vai ser apropriado para ser definido como produto 

social, sustentando dessa forma a luta contra o determinismo biológico que até então 

servia à separação social (em termos de direitos e deveres) de homens e mulheres. Por 

esse caminho, ainda que reconhecida a fundamental diferença (biológica) entre homens 

e mulheres, era afirmado que diferentes culturas atribuíam diferentes significados aos 

‘fatos’ biológicos. Ou seja, é feita a distinção entre caracteres sexuais (genitália, voz, etc 
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– do domínio da natureza, da biologia) e o gênero (que é social, manifesto nos 

comportamentos e personalidade). 

Estas reflexões, como veremos, se mostram importantes ao enfatizarem a 

construção socio-histórica que opera sobre as características anatômicas, mas 

insuficientes, pois se fundam num discurso dicotômico, que não problematiza, por 

exemplo, a biologização dos corpos, instauradora de ‘verdades incorruptiveis’. 

Uma consequência dessa consideração ‘fundação biológica’, já não 

determinismo, é a de que se instaura a noção de que mulheres e homens formariam dois 

blocos homogêneos, diferenciados pelo gênero. 

Influenciado pelas ditaduras e implementação do capitalismo, o feminismo 

latino-americano também funcionava com base nessa totalidade do conceito de mulher, 

batendo-se contra as opressões do já referido contexto político, bem como contra outros 

fenômenos mais específicos, como a violência doméstica e sexual e os direitos 

reprodutivos (ALVAREZ, 2000). Nesse espaço geográfico, é só nos anos 80-90 que o 

sujeito do feminismo começa a ser questionado e reformulado, influenciado pela ação  

de mulheres negras, índias, pobres, sindicalistas, lésbicas, etc., que vão exigir a 

diferença dentro da diferença. Ou seja, não importa apenas denunciar a diferença 

instituída entre o homem e a mulher, mas também entre mulheres, que experimentavam 

realidades diferentes e, portanto, também tinham diferentes necessidades e pautas de 

luta. Haraway (2009, p.47) é incisiva na crítica à utilização do conceito de ‘mulher’, do 

qual o feminismo se deveria distanciar: 

depois do reconhecimento, arduamente conquistado, de que o gênero, 

a raça e a classe são social e historicamente constituídos, esses 

elementos não podem mais formar a base da crença em uma    unidade 

«essencial». […] o conceito de mulher se torne escorregadio:  ele 

acaba funcionando como uma desculpa para a matriz das dominações 

que as mulheres exercem umas sobre as outras. 
 

Assim se propaga a ideia de Feminismos, com diferentes inspirações teóricas e 

focalizando categorias diversas políticas, pois assim também eram/ são as opressões 

(variadas, locais), ainda que o foco central de todos seja a erradicação das desigualdades 

de gênero (BENETTI, 2013). 

O poder político de gênero, segundo Haraway (2009), não deveria ser esse, de 

instituir oposições, reforçando a categorização daquilo que já era    considerado  natural, 
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mas o de historicizar outras categorias – como seja sexo, corpo e biologia. Seria então 

constituído em instrumental analítico que teria a tarefa de apontar os “processos 

históricos que se articulam para formar determinadas configurações […], retirando a 

aparente atemporalidade que estrutura a relaçãoo binária e hierárquica como fatos 

naturais” (BENTO, 2006, p.75). 

A desnaturalização
19 

dos corpos potencializaria a percepção de que estes são 

constituídos em objetos de conhecimento por emaranhadas teias de poder, que os 

sexualizam, racializam e generificam. Esta leitura não nega a existência material dos 

corpos, as suas formas, cores, tamanhos ou funções fisiológicas, mas que todas elas são 

alvo de significações e apenas existem enquanto tal por meio da ação humana. Neste 

sentido, nos distanciamos das teorizações que, com vista a explicações universais, 

distinguem de forma dual cultura e natureza, gênero e corpo (sexual). Essa postura, 

por um lado determinista e por outro, construtivista, restringe  em 

muito a possibilidade de compreensão das subjetividades e das 

sexualidades. Sabemos que tanto o sexo como o gênero são passíveis 

de determinações históricas e políticas. Por outro lado, sabemos 

também o quanto a materialidade do corpo se impõe como um fato 

biológico e/ou intensivo que excede qualquer tentativa de uma 

apreensão normativa. Assim, as identificações de gênero são  

processos bastante complexos, inconscientes e corporais que nem 

sempre podemos acompanhar, apreender e descrever […] (ARÁN, 

2009, p.33). 
 

Preferimos então assumir que cultura e natureza se relacionam, uma constituindo 

a outra, sendo mais proveitoso, por ora, não insistir em fronteiras ou classificações que 

encerram possibilidades, mais do que abrem. Butler (2003, p.25) afirma que esse 

construtivismo fundamentado em binarismos “é o meio discursivo/cultural pelo qual 

[…] «um sexo natural» é produzido e estabelecido como pré-discursivo, anterior à 

cultura, uma superfície politicamente neutra” – dessa forma, o estabelecimento do corpo 

(sexuado), principalmente a genitália, como ‘natural’, colabora na instituição e 

estabilidade dos binômios masculino/feminino, homem/mulher, levada a cabo por uma 

sofisticada   tecnologia   social   heteronormativa,   operacionalizada   pelas  instituições 

 

 
 

 

19 
Tal desnaturalização não deve ser divorciada da desessencialização, termos estes que não são  

sinônimos – esse pertinente apontamento é feito por Bento (2006, p.70), que ao analisar os referidos 

contributos feministas salienta que “à medida que se apontavam os interesses que posicionam a mulher 

como inferior por uma suposta condição biológica, as posições universalistas reforçaram, em boa conta, a 

essencialização dos gêneros, uma vez que tendem a cristalizar as identidades em posições fixas”. 
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médicas, linguísticas, domésticas e escolares, que produzem constantemente corpos- 

homens e corpos-mulheres. 

Entre as várias leituras sobre gênero, salientamos também a de Wittig (1983, 

p.64, tradução nossa), que salienta que só existe um, o feminino, pois “o masculino não 

é masculino, mas o geral. Disso resulta que há o geral e o feminino, ou melhor, o geral e 

a marca de feminino”. Esta consideração é manifesta em diversas situações, desde logo 

esta que agora realizamos – a escrita (que de forma precária, reconhecidamente 

binarista, tentamos evitar com o uso de ‘as/os’/‘os/as’). Sempre escrevemos no 

masculino, mesmo quando estamos perante uma público predominantemente feminino. 

A generalização é sempre masculina, nunca pode ser feminina, pois o feminino marca 

(socialmente, uma marca encarada, na maioria das vezes, como indesejável,  

inaceitável). Sendo que a linguagem (principalmente em português) não nos possibilita 

significar as pessoas sem a marca de gênero, essa se torna uma questão ainda mais 

presente na (in)visibilização dos sujeitos (no caso, das mulheres), ao mesmo tempo que 

reforça o sistema binário. 

Butler (2003, p.28), também foca suas análises da ‘formação’ de gênero no 

discurso: por contínuas repetições, que renovam, revisam e consolidam os atos, ele é 

intersubjetivamente assumido com base “nos termos de um discurso cultural 

hegemônico”. A autora apelidará esse processo de ‘performatividade de gênero’: 

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 atuações, 

entendidos em termos gerais, são performativosm no sentidode 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 a realidade (BUTLER, 2003, p.194, grifos 

da autora). 
 

A performatividade de gênero, segundo a mesma autora, tem um objetivo 

fundamental: a regulação sexual dos sujeitos nos termos da heterossexualidade 

reprodutiva. Assim, mesmo antes de nascer, quando o/a médico/a – personificando a 

tradição médica e cultural biologizante – nomeia a genitália e generifica a/o bebé, 

começa a sua constituição. Mais do que expectativas, são criadas imposições  sobre o 

seu ‘ser’. Nomes,  roupas,  brinquedos,  comportamentos,  gostos, etc.  –  tudo é pensado 
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para estar de acordo com o sexo/gênero. O sorteio genético, que determina a genitália, 

idealiza os gêneros, que ganharão vida através das ações que externalizam e dão 

estabilidade ao corpo. Tais ações funcionam como citações das verdades estabelecidas 

para os gêneros, repetidas com base na crença de que são determinadas pela natureza, 

portanto ‘normais’ e ‘saudáveis’, o único caminho que deve ser assumido. 

O direito ao autorreconhecimento tem sido, historicamente, negado às pessoas 

trans, constituindo-se como uma das principais demandas do movimento. O processo de 

patologização das identidades e experiências ‘desviantes’ tem servido como princípio 

legitimador dessa violação, enraizando nos sujeitos a ideia de que aqueles e aquelas que 

se desviam da norma ‘saudável’, ou que, por algum motivo, são percebidas/os – na 

verdade, definidas/os –como incapazes de aceder à ideia hegemônica de sujeito 

socialmente   valorizado   (homem   cis,   branco,   heterossexual,   com   alto   grau    de 

escolarização,  etc.)
20   

não  podem  ter  autonomia  de  seus  corpos  nem  de  suas vidas. 

Assim, sobre eles/as são produzidos significados, subjugando-os/as às realidades que 

são construídas com esse propósito. É nesse sentido que a crescente popularização da 

palavra ‘cisgênero/cisgeneridade’ revela o seu potencial de quebrar o habitual percurso 

de construção da linguagem (e do mundo): criada e disseminada por pessoas que 

‘normalmente’ estariam no polo oposto do processo, as pessoas trans nomeiam aquelas 

que elas não ‘são’, ou seja, retiram as pessoas cis do espectro do ‘natural’, que por  

assim serem percebidas não seria suposto haver necessidade de nomear. 

Para que uma nova história (sobre a cisgeneridade, seus produtores e efeitos)  

seja construída, afirma Jesus (2014, p.12), é preciso primeiro aprender uma nova 

linguagem – não ignorar aquela que é operada para fins carcerários (o que, se fosse 

possível, implicaria, por outros caminhos, sua naturalização), mas a sua denúncia e 

subversão – que permita o chacoalhar das correntes opressoras e, com barulho cada vez 

mais ensurdecer, porque com mais despertares, seu enfraquecimento, no limite, quebra. 

É nesse sentido que 

 
 

20 
A existência de um modelo ideal, tornado ‘natural’, já era percebida por Erving Goffman na década de 

60, quando publicou a sua obra Estigma (1963). Nela, para estudar problemas sociais, propôs uma nova 

perspectiva: ao invés olhar os ‘anormais’, buscando neles a explicação do que era percebido como desvio, 

olhar os ‘normais’, e a força desviante das normas. Assim, pontuando que as suas análises dizem respeito 

a uma realidade concreta (a dos EUA, naquele período histórico), é interessante notar que absolutamente 

normal seria o “homem jovem, casado, pai de família, branco, urbano, do Norte, heterossexual, 

protestante, de educação universitária, bem empregado, de bom aspecto, bom peso, boa altura e com um 

sucesso recente nos esportes” (GOFFMAN, 1988 apud MISKOLCI, 2005, p.30). 
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a cisgeneridade tem, como um de seus elementos constitutivos mais 

importantes, a consciência crítica de pessoas cujas existências são 

constrangidas e brutalizadas por conta de seus corpos, identidades e 

expressões de gênero. Consciências que são atravessadas por muito 

sangue de cissexismos, e por um desejo, cada vez mais presente e 

articulado, de rompimento com os silêncios diante das violências 

gênero-colonizantes (VERGUEIRO, no prelo). 
 

Cisgênera é a pessoa que se identifica com o gênero que ao nascer (e até mesmo 

antes), em função de sua genitália, lhe foi atribuído. Ou seja, a cisgeneridade, tal como a 

transexualidade e travestilidade, está relacionada à definição de ‘ser mulher’ e ‘ser 

homem’ (ao contrário destas, que fora dos saberes oficiais cabem outros gêneros – ou 

gênero nenhum –, homem ou mulher são as únicas possibilidades). Significa isto dizer 

que, tal como aquelas, a cisgeneridade não é uma ‘verdade’ em si, é tão ‘normal’ quanto 

é artificial. Ou seja, não basta que determinado sujeito se narre como mulher ou homem, 

são necessárias provas que de verdade o são – isto acontece com outras identidades: 

como já apontámos, elas são constituídas por fronteiras que lhes garantem, ou não, sua 

inteligibilidade como tal. Não basta que um sujeito se narre como mulher (por  

exemplo), é necessário que socialmente seja reconhecido como tal. Assim, defendemos 

que a cisgeneridade seja definida como um espectro, não como uma essência ou 

característica ontológica universal, de modo que “mulheres masculinizadas têm acesso a 

uma cisgeneridade fragilizada, uma vez que são lidas como «menos mulheres», assim 

como homens cis afeminados são lidos como «menos homens» (VIEIRA, 2015a). 

Reconhecer a existência de cisgeneridades subalternas – não apenas trespassadas 

por performances de gênero que colocam em questão a ‘veracidade’ daquele ser-homem 

ou ser-mulher, mas por questões de classe ou raça – não significa afirmar que o 

privilégio cis cessa de existir (o privilégio de não ser necessário se submeter a terapias 

médicas para ver sua identidade reconhecida, por exemplo), mas que a cis- 

heteronormatividade funciona por caminhos diversos, mas globais, que impõem limites 

às possibilidade de existência de todas/os: “as possibilidades históricas materializadas 

por meio dos vários estilos corporais nada mais são do que ficções culturais 

punitivamente reguladas, alternadamente incorporadas e desviadas sob coação” 

(BUTLER, 2003, p.199). 

A cisnormatividade – alavancada pelo binarismos de gêneros, pré-discursividade 

(ou seja, a crença sociocultural de que sexo e gênero são ‘naturais’, possíveis de 

identificar  através  das  características  corporais,  verdades  objetivas,   cientificamente 
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comprováveis), e leitura de gênero como algo fixo, cercado de barreiras que delimitam 

as possibilidades de existência (VERGUEIRO, no prelo) – opera em conjunto com a 

heteronormatividade – esta última apenas existindo em função da definição binária de 

gêneros. Assim, cis-heteronormatividade pode ser definida como um conjunto de forças 

que operam na formação dos sujeitos, ditando quais as normas que devem ser  

cumpridas para que sejam lidos dentro dos parâmetros da ‘normalidade’, que apenas é 

reconhecida quando “os diversos níveis constitutivos do sexo não estiverem em 

desacordo. Um comportamento que apresente qualquer nível de deslocamento entre 

esses níveis seria um sintoma de alguma doença” (BENTO, 2004, p.161). Se 

transgredida a ‘coerência’ do eixo sexo-gênero-desejo-prática sexual, o sujeito sofrerá  

as consequências que a essa heresia foram vinculadas. 

Ecoamos também a fala de Vergueiro (no prelo) quando julgamos pertinente ao 

conceito de transfobia – percebida como os atos preconceituosos e violentos, de 

qualquer natureza, contra pessoas trans – acrescentar o termo ‘cissexismo’, de maneira a 

salientar que tais violências não são de natureza individual, mas refleto de uma estrutura 

de poder, cis-heteronormativa, que define existências e violências legítimas, 

naturalizadas. O cissexismo que grassa em nossa sociedade não funciona então, 

principalmente, por ações visíveis em momentos concretos, mas de forma capilar, 

afetando as vivências cotidianas, continuamente, institucionalmente. Esses regimes de 

verdades, definidores de hierarquias e exclusões, exilam os sujeitos que a elas não se 

adequam, condenando a uma morte em vida (BENTO, 2006, p.94). 

Assim instituída na atualidade, nem sempre a genitália ocupou uma posição 

central na construção das relações de poder – essa ideia apenas atinge a maturidade 

durante os séculos XVIII/ XIX, quando “a interpretação sobre o corpo humano muda do 

modelo de um sexo com dois gêneros hierarquizados para o de dois sexos com dois 

gêneros opostos” (LEITE JR, 2008, p.52). 

Foi dos gregos que, no mundo ocidental, herdámos esse modelo isomórfico, o 

qual não sofreu praticamente nenhum questionamento até ao Renascimento. Nele, 

homens e mulheres não eram definidos/as em termos de diferenças biológicas opostas, 

mas em grau de perfeição: 

Os órgãos reprodutivos eram vistos como iguais em essência e sua 

percepção era moldada pelo padrão masculino. Assim, homens e 

mulheres   seriam   igualmente   dotados   de   pênis   e   testículos, por 
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exemplo. Mas, na mulher, esses órgãos não teriam sido externalizados 

(ROHDEN, 2004, p.187). 
 

Vagina seria um pênis invertido, o útero era o escroto, os ovários, os testículos, e 

assim por diante. Termos identificados como referentes à anatomia ‘da mulher’ só 

surgirão mais adiante na história, quando forem percebidos como tal. É, por exemplo, 

apenas em 1700 que a hoje nomeada ‘vagina’ recebe um nome diferenciado: “bainha ou 

órgão côncavo no qual o pênis se encaixa durante a relação sexual e por onde os bebês 

nascem” (LAQUEUR, 2001, p199) – heterossexualidade e maternidade, características 

que até hoje se constituem socialmente como pilares fundamentais do que é ‘ser 

mulher’, fundamentam esta definição. Assim, era defendida a ideia de que a mulher, por 

comparação ao homem, era um sujeito imperfeito, invertido, receptáculo que 

passivamente recebia o calor masculino para gerar vida. A um só corpo, contínuo, 

diferente apenas no grau de desenvolvimento, eram atribuídas distintas marcas sociais. 

O pênis não era compreendido como uma essência ontológica, mas como um símbolo  

de status, outorgante de direitos e obrigações. 

As variações anatômicas apenas são constituídas como diferenças biológicas 

fundamentais quando “se tornou politicamente importante diferenciar biologicamente 

homens e mulheres, mediante o uso do discurso científico.” (BENTO, 2012, p.25). Num 

modelo em que as genitálias eram diferenciadas por nível de desenvolvimento, era tido 

como aceite que a mulher guardava no seu interior, por falta de calor ou força para virar 

para fora, aquilo que o homem tinha exposto, justificando-se assim a condição 

subordinada que ocupava na hierarquia social, já que esta era reflexo das hierarquias 

fisiológica e espiritual, todas as três refletindo-se mutuamente (LEITE JR, 2008, p.43). 

É nesta perspectiva que a ‘passagem’ de mulher para homem, lida como ‘evolução’ do 

sujeito, era encarada com alguma naturalidade; o contrário – um homem ‘tornar-se’ 

mulher – seria, percebido como “um tipo de involução fisiológica que atentaria contra a 

própria ordem do cosmos” (LEITE JR, 2008, p.35). 

Atreladas a esta mudança estão todas as alterações que, na altura, se 

pressupunham ao se ‘ser homem’, resultando daí a percepção de que a genitália se 

mostrava insuficiente para posicionar os sujeitos na estrutura social. Juridicamente, 

responsabilidades, privilégios e funções se tornam instáveis, permeáveis a instabilidades 

não desejadas. 
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De homem invertido, a mulher passa a inverso do homem. Concomitantemente,  

a inversão também se dá ao nível dos corpos-sexuados, que se tornam em ‘fatos 

objetivos’, definidores de gêneros (BENTO, 2006, p.116). Esta transformação é 

possibilitada pela ciência, que funcionará como instrumento da cultura, fundamentando 

“a organização da sociedade – homem/público; mulher/privado – na natureza” (ARÁN, 

2006, p.52). 

Não são novas descobertas científicas que irão impulsionar a hegemonia do 

modelo dimórfico, mas o “interesse filosófico, moral e político de encontrar algo para 

justificar a inferioridade político-jurídico-moral da mulher” (SOUZA; CARRIERI, 

2010, p.50). É a vontade de institucionalizar essa diferença, de acabar com a 

destabilização da ordem social que os corpos ambíguos possibilitam – ou seja, dos 

corpos femininos, considerados não-acabados, passiveis de mutações fisiológicas, 

portanto sociais –, que irá moldar o discurso cientifico sobre, ou relacionado ao, sexo. 

Sobre este assunto, a medicina e as ciências psi – que fazem a ponte “entre o poder 

científico e o cotidiano das pessoas” (LEITE JR, 2008, p.57) – tiveram, e continuam a 

ter, um papel preponderante: os “primeiros vão focar a busca pela distinção do 

verdadeiro sexo entre homens e mulheres no mais profundo da carne humana, enquanto 

os segundos vão procurar no mais íntimo da psique” (LEITE JR, 2008, p.55-56). 

Camufladas numa suposta objetividade, tratando (e construindo) com ‘neutralidade’ os 

fenômenos sociais, são investidas de poder para moldar, e até mesmo sustentar, as 

relações entre sujeitos, gerindo-os, neutralizando-os – um mecanismo biopolítico, 

portanto. 

 

 

 

2.1.2. SABERES OFICIAIS 

 

 

É a diferenciação biológica que tornará possível a invenção da transexualidade e 

travestilidade
21

: 

 

 

 

21 
Neste trabalho, ao nos referirmos à invenção da transexualidade e travestilidade, focamos atenção no 

conjunto de mecanismos que, interligados, possibilitam a emergência patológica de mulheres e homens 

transexuais e travestis. Ainda que também ‘inventada’ (e patologizada) por esse dispositivo, não nos 

deteremos a escrever especificamente sobre intersexualidade. 
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a oposição binária que constitui o dimorfismo dos gêneros reduz todos 

os níveis da vida do sujeito. A sexualidade, as performances de 

gênero, a subjetividade, a identidade de gênero constituem campos 

marcados pela diferença sexual. Nessa lógica dicotômica, não é 

possível fazer deslocamentos. O masculino e o feminino só  

conseguem encontrar sua inteligibilidade quando referenciados à 

diferença sexual (BENTO, 2012, p.31). 
 

Esta consideração guarda uma das mais flagrantes contradições dos discursos 

científicos sobre o tema: se por um lado é defendido que o verdadeiro homem e a 

verdadeira mulher são definidos pela genitália, é simultaneamente reconhecida a 

necessidade de vigiar as fronteiras que separam ambos, colocando como central a 

importância de uma educação que ensine quais são os sentimentos, valores e 

comportamentos corretos para cada sexo/gênero. Atuando por meio de vigilância, 

controle e correção dos indivíduos, tal ‘educação’, que denuncia a construção social das 

subjetividades, irá instituir-se como racionalidade hegemônica das sociedades 

ocidentais,   contribuindo   para   a   construção   de   “um   grande   projeto   social    de 

«normalização» dos sujeitos, buscando uma «essência universal» comum às pessoas e  

às «leis naturais» que possam evitar o surgimento de «anormais»” (LEITE JR, 2008, 

p.126). 

Utilizado pela primeira vez em 1910, por Magnus Hirschfeld (ARÁN, 2009, 

p.25), é apenas algumas décadas mais tarde que o termo ‘transexualismo’
22 

vai ser 

resignificado
23 

e popularizado, através da midiatização
24

, mas também através, e por ela 

possibilitada, da ação de alguns cientistas, que vão investir na definição desse fenômeno 

(tornando-o universalmente homogêneo), bem como nas condutas terapêuticas e  

práticas interventivas (essas sim diversas), que terão o objetivo comum de identificar e 

curar ‘os verdadeiros transexuais’ (SANTOS, 2011). Os estudos de Robert Stoller 

(psicanalista)  e  Harry  Benjamin  (endocrinologista)  serão  centrais  nesse     processo, 

 

 
 

22 
À semelhança do que aconteceu com a criação do termo ‘homossexualismo’, também o sufixo ‘ismo’ 

presente na palavra transexualismo é hoje combatido, principalmente por militantes transfeministas, como 

forma de denunciar os saberes patologizantes que os erigiram enquanto perversidades sexuais/ 

identitárias. 
 

23 
Conceituada de diferentes formas por diferentes autores – endocrinologistas, médicos, psicólogos, 

psiquiatras, psicanalistas, sociólogos, etc. –, a grande maioria foca na transexualidade a busca, seja no 

sexo ou no gênero, do que é ‘ser homem’ e ‘ser mulher’ ‘de verdade’. 
 

24 
O primeiro caso midiático, que ultrapassou fronteiras nacionais, foi o de Christine Jorgesen, no início 

dos anos 50. Cf. LEITE JR, 2008, p.135-138. 
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servindo de fundamento aos documentos oficiais
25 

que, ainda hoje, sustentam a atuação 

de médicos, psicólogos e outros profissionais da área. 

Os termos ‘transexual’ e ‘transexualismo’ começam a entrar nas conversas 

populares de cada dia no início dos anos 50, quando, chamado a comentar o caso de 

Christine Jorgesen, Benjamin escreve o artigo Travestismo e Transexualismo (1953), 

publicado no International Journal of Sexology (e reescrito no ano seguinte para o 

American Journal of Psychoterapy). Representante das posturas  biológicas 

deterministas sobre o corpo, o autor defende que o sexo é determinado no momento da 

concepção e assim, sobre as pessoas que reclamam o direito à cirurgia de   redesignação 

genital
26

, considera que 

 
se o cirurgião castrar o senhor, sendo a castração uma parte da 

operação, o senhor passará a ser, tecnicamente, e do ponto de vista da 

realidade glandular, uma entidade humana nem masculina nem 

feminina. Passará a ser “neutro”. Somente seu sexo psicológico é que 

é feminino […] (BENJAMIN, 1966 apud LEITE JR, 2008, p.141). 
 

É a biologia que guarda a verdade dos sujeitos, portanto, mesmo que moldada a 

anatomia, a natureza mais profunda, que origina a genitália, será sempre definitiva: 

homem é aquele que nasce com pênis, mulher é aquela que nasce com vagina. Não quer 

isto dizer que Benjamin recuse a existência da transexualidade, pelo contrário: 

estabelecendo que o sexo anatômico, geneticamente determinado, define os sujeitos, 

aprofunda as suas teorizações sobre os sexos
27

, reconhecendo a multiplicidade das   suas 

manifestações para assim defender que transexual é aquele/a em que tais manifestações, 
 

25 
Nos referimos aqui ao Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Distúrbios Mentais (DSM), da 

Associação Psiquiátrica Americana (APA), e ao documento intitulado State of Care (SOC), ou, em 

português, Normas de Tratamento, Da Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association 

(HBIGDA), que, a par do Código Internacional de Doenças (CID), da OMS, orientam profissionais de 

saúde em todo o mundo, pressupondo assim que, por se tratar de uma doença, a transexualidade se 

manifesta de igual forma em todo o globo (BENTO, 2012, p.97). 
 

26 
“Procedimento cirúrgico por meio do qual se altera o órgão genital da pessoa para criar uma neovagina 

ou um neofalo. Preferível ao termo antiquado “mudança de sexo”. É importante, para quem se relaciona 

ou trata com pessoas transexuais, não enfatizar exageradamente o papel dessa cirurgia em sua vida ou no 

seu processo transexualizador, do qual ela é apenas uma etapa, que pode não ocorrer” (JESUS, 2012c, 

p.30) 
 

27 
Benjamin (1966) monta um esquema que classifica o sexo em 8 níveis diferentes: “1) o sexo 

cromossômico determinado geneticamente (femeas XX e machos XY); 2) o sexo anatômico (genitália 

externa); 3) o sexo legal (a expressão pública e legítima juridicamente da genitália externa); 4) o sexo 

gonodal (ligado às gônadas - testículos e ovários); 5) o sexo germinal (reprodução); 6) o sexo endócrino 

(influenciado pela presença dos hormônios de masculinizaçãoo "androgênios" e de feminilização 

"estrogênios"; 7) o sexo psicológico (sentimento de pertencimento a um determinado sexo) ; e 8) o sexo 

social (processo de educação)” (ARÁN, 2012, p. 142) 
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mais concretamente o sexo psicológico e o sexo genético/anatômico, estão em 

desacordo. “«Diz-me que hormônios tens e te direi o que és!». Talvez esta fosse a 

melhor sentença para resumir o pensamento de Benjamin” (BENTO, 2004, p.160). 

Aqueles e aquelas
28 

que fugirem às leis da natureza são associados à doença, que pode 

ser conotada, ou não, à perversão – o que distingue tais classificações
29 

é a ‘veracidade’ 

do seu sofrimento: o ‘verdadeiro transexual’, doente não-perverso, é unicamente aquele 

que cumprir as exigências médicas: 

a insistência em se considerar uma “mulher em corpo de homem” (ou 

uma “alma feminina em corpo masculino”), o repúdio e ódio aos 

próprios genitais e a urgente necessidade de alterar seu corpo, 

adequando-o ao sexo que considera ser o correto; e, finalmente, uma 

profunda angústia ou infelicidade quanto à sua condição (LEITE JR, 

2008, p.142) 
 

A estas características é necessário ainda acrescentar a obrigação do ‘candidato a 

transexual’ ser heterossexual. Quer isto dizer que a pessoa a quem foi atribuído o gênero 

masculino, em função de seu pênis, mas que se narra como mulher, deve sentir atração 

apenas por homens - ou, no máximo, não sentir atração sexual por ninguém –, pois o 

contrário denunciaria a suposta perversidade da sua condição: não o desejo de se curar, 

mas o de insistir na corrupção da natureza. De igual forma, é a heterossexualidade que 

suporta a noção de que transexuais odeiam a sua genitália: esse ódio seria resultado da 

impossibilidade de terem relações sexuais ‘saudáveis’. Assim, a demanda pela cirurgia 

resulta desse desejo de praticarem a heterossexualidade. 

Localizado então o problema da transexualidade no sujeito, mais concretamente 

no desacordo com a sua natureza, Benjamin vai defender a cirurgia como única cura 

possível,  negando  a  efetividade  de  terapias  sugeridas  pela  psiquiatria  e  psicanálise 

 

28 
Para este autor, é rara a existência de mulheres transexuais (ou seja, que se identificam e demandam o 

reconhecimento social como homens), pois na maioria das vezes esse sentimento é confundido, pelas 

mesmas, com uma homossexualidade extrema. 
 

29 
Tais classificações são agrupadas, por Benjamin, em três grupos: no primeiro caberiam o pseudo- 

travesti (aquele que se veste ocasionalmente como pertencente ao gênero oposto), o travesti fetichista  

(que se veste com roupas do sexo oposto para obter prazer sexual) e o travesti verdadeiro (quem, desde 

cedo, se sente pertencente ao gênero oposto, comportando-se e vivendo como tal, mas sem desejar 

alterações corporais, seja através da cirurgia ou de outras processos, como o uso de hormônios), no 

segundo encontraríamos o transexual não indicado para cirurgia (que transita entre o travestismo e 

transexualismo: por vezes em conflito, e mesmo que moldando esteticamente o seu corpo, não deseja 

viver como uma ‘mulher real’ nem deseja ‘mudar de sexo’) e, no último, o transexual de intensidade 

moderada (vivendo como o outro gênero, deseja alterar o corpo, inclusive através da cirurgia, possui uma 

libido muito baixa) e o transexual de intensidade alta (aquele que é definido pelo autor como 

‘verdadeiro’). 
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(BENTO, 2006, p.40). Não significa isto que o sujeito transexual passará a entrar na 

categoria de ‘normal’, mas que o seu problema poderá ser minimizado. Bento (2004, 

p.162, grifo nosso) socorre-se das palavras de Ramsey (1998) – autor que considera 

partilhar muitos dos ideais ‘benjaminianos’ – para denunciar essa postura: 

(…) por mais que isto soe duro, transexuais não são normais. Dizer 

que um transexual - ou alguém que tem fenda palatina ou um defeito 

congênito de coração - não tem uma anomalia alguma é pura ilusão. Já 

dizer que todos esses pacientes podem ser conduzidos a uma quase 

normalidade com a ajuda da medicina e da psicologia é correto… Por 

mais que se sintam "normais" por dentro quanto à sua identidade de 

gênero, os trasexuais não são realmente plenos, inteiros, enquanto o 

interior não se coadunar com o exterior. […] (RAMSEY, 1998 apud 

2004, p.162, grifo nosso) 
 

Este autor, como a citação deixar perceber, quando comparado ao discurso de 

Benjamin, atualiza os termos utilizados para fazer referência à transexualidade. John 

Money, que “em 1947, já utiliza a palavra gênero para designar certa plasticidade da 

sexualidade, passível, na sua concepção, de ser moldada […]” (ARÁN, 2009, p.31), é 

um dos principais responsáveis por essa alteração. Não se trata de uma mera alteração 

da palavras, mas de conceitos – Noutros casos se verificará que a alteração de palavras 

não corresponde à alteração de conceitos, como é disso exemplo o uso do termo 

‘parafilia’, na psiquiatria (oficializado no DSM), em vez de ‘perversão’, ainda hoje mais 

relacionado aos estudos nas áreas da psicologia e da psicanálise (LEITE JR, 2008, 

p.130) –, que exercerá forte influência sobre as teorizações futuras de, principalmente, 

psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. 

Money vai procurar defender a independência total do biológico em relação ao 

social (e vice-versa), ou seja, do ‘sexo real’, anatômico, em relação ao gênero. Um e 

outro seriam entidades distintas, mas intimamente conectadas através da educação, da 

ciência e outras instituições, que teriam o poder de, até aproximadamente aos dois anos 

de idade da criança, moldar o gênero, permitindo assim assegurar a diferença sexual 

entre homens e mulheres. Tal tese, ainda que revolucionária na altura, continua em 

acordo com a racionalidade que define como rigidamente determinada a fronteira entre 

homens (pênis-masculinidade-desejo heterossexual) e mulheres (vagina-feminilidade- 

desejo heterossexual): 

características "típicas" de um determinado gênero, tais como gostar 

de bonecas ou brincar de bola, eram dados de extremo valor, que, 

unidos à pressuposição de uma heterossexualidade natural,    definiam 
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como seria a adequação sexual, de modo a extinguir qualquer 

possibilidade de ambiguidade (ARÁN, 2012, p.142) 
 

É nesta lógica que, durante grande parte da sua vida adulta, Money vai trabalhar 

com crianças intersexuais, assumindo a missão de ajudar a construir corpos coadunados 

com o gênero ‘correto’ (a ser ensinado). Desta forma, transexuais serão aqueles sujeitos 

em que a “sua identidade sexual voltou-se totalmente contra sua anatomia; ele se 

considera, nas palavras de muitos transexuais, uma mulher num corpo de homem” 

(LEITE JR, 2008, p.151): nestes casos, a melhor solução seria a cirurgia de  

redesignação genital. 

Money, consideramos, pode ser percebido como o elo entre as duas principais 

correntes de conhecimento que construíram o dispositivo da transexualidade e 

travestilidade – uma destacando a determinação biológica dos corpos e a outra 

destacando o determinante papel da educação na formação do gênero (BENTO, 2006, 

p.42). Mesmo que elaborando diferentes interpretações da gênese da transexualidade, e 

assim propondo diferentes formas de ‘tratamento’, a disputa de saberes não impediu um 

trabalho em conjunto, materializando-se na atualidade em equipas multidisciplinares  

que objetivam chegar à verdade e desmantelar as mentiras de ‘pseudotransexuais’. 

A experiência transexual é publicado em 1975. Nessa obra são reunidas as 

teorias, de referente psicanalista, de Robert Stoller, que terão em comum com as 

reflexões de Money a centralidade da educação (buscando assim, em vez do ‘verdadeiro 

sexo’ – foco de Benjamin – o ‘verdadeiro gênero’). É em 1964 que Stoller cria o 

conceito de ‘identidade de gênero’ (LEITE JR, 2008), com o intuito de tornar clara a 

total distinção entre natureza e construção social. 

O fato do conceito ‘identidade de gênero’ ter sido elaborado pela psiquiatria 

contribui para a sua problematização, sendo que algumas pessoas optam por se 

distanciar do seu uso. Para isso contribuem, também, as leituras que a vêem como 

uma noção fortemente normativa, universalizadora, que supõe  que 

cada pessoa tem uma identidade de gênero o que implica afirmar que 

cada pessoa deve ter uma identidade de gênero e só uma [...] Além 

disso […]: por que identidade de gênero e não gênero? Por que parece 

que as mulheres e homens têm gênero e as pessoas transexuais têm 

identidade de gênero? Identidade de gênero viria a ser o gênero 

daqueles que, todavia não têm corpo, e quando tem o corpo que quer, 

poderia dizer ‘eu pertenço ao gênero feminino ou masculino’ 

(CABRAL, 2010, p.221). 
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Apesar disto, optamos por ao longo do trabalho utilizar pontualmente o referido 

termo – por acreditar na resignificação das palavras, por o termo ser utilizado de forma 

recorrente por pessoas trans (sejam militantes ou não) e por compreender que 

‘identidade de gênero’ coloca em causa a suposta determinação biológica que muitos/as 

ainda vêm na genitália, definidora de gênero. 

Mesmo reconhecendo que masculinidade e feminilidade são encontradas, em 

diferentes formas e graus, em todas as pessoas, Stoller (1982 apud LEITE JR, 2008, 

p.158) considera que ‘ser homem’ ou ‘ser mulher’ é algo conotado à biologia, 

afirmando por isso que o “transexualismo é uma desordem pouco comum, na qual uma 

pessoa normal sente-se como membro do sexo oposto e, consequentemente, deseja  

trocar seu sexo […]”. Quatro anos mais tarde, na obra Sexo e gênero, o psiquiatra 

introduz outro conceito – ‘identidade de gênero nuclear’ –, que diz respeito à  

“convicção de que a designação do sexo da pessoa foi anatômica e psicologicamente 

correta” (LEITE JR, 2008, p.149). Esta noção é criada com o propósito de reforçar a 

ideia de que uma vez formado (nos primeiros meses/anos de vida), o gênero se torna 

fixo, imutável e, portanto, qualquer ‘má-formação’ deve ser procurada na infância, nas 

relações familiares que constituem a criança. Assim, o transexualismo se basearia em 

três aspectos centrais: 

1) um sentimento de identidade permanente — crença (no caso do 

transexualismo masculino) numa essência feminina sem ambigüidades 

(diferentemente do transvestismo, por exemplo); 2) uma relação com  

o pênis vivida “como horror” (não existindo nenhuma forma de 

investimento libidinal); e 3) uma especificidade na relação com a mãe 

(que o autor chama de “simbiose”). (ARÁN, 2006, p.53/54). 
 

A crença de que é no ambiente familiar que devem ser procuradas as explicações 

para os problemas sociais é consequência do processo de construção da ‘família 

canônica’, a qual se afirmará, simultaneamente, como ambiente de policiamento da 

‘(a)normalidade’, onde “toda dissidência com relação a seu modelo economicamente 

produtivo e biologicamente reprodutivo passou a ser classificada como desvio” 

(MISKOLCI,  2005,  p.13).  É  nessa  lógica  que  Stoller  se  enquadra,  olhando     com 

particular atenção para a relação entre mãe e filho/a: para ele, o homem transexual
30  

é 
 
 

30 
Para Stoller, homem transexual é aquele que nasce com pênis. O foco é biológico, ao contrário da 

postura que adotamos (e que é defendida por pessoas transexuais), em que ‘homem transexual’ é aquele 

que ao nascer é designado como mulher. Nesse caso, o foco é no respeito pela autodeterminação/narração 

da pessoa (que, no caso, se narraria como homem, independentemente de ter nascido com vagina). 
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alguém com pai ausente e mãe masculinizada superprotetora, o que impossibilitaria a 

criação do complexo de Édipo. 

Incapaz de criar uma identificação com a ‘energia masculina’ do pai, a criança 

perceberia o corpo feminino de sua mãe não como objeto de desejo sexual mas como 

ideal a alcançar. Assim, Stoller suspeitará de um diagnóstico de transexualidade em que 

a mãe do paciente não corresponda ao modelo que definiu como característico: 

eficiente, energética e dada a negócios. Veste-se de uma maneira 

masculina, com cabelos curtos, quase sempre usa slacks e camisas de 

seu marido. Ela inveja os homens e é mordaz e condescendente em 

relação a eles, dominando situações sociais. Diz que seu casamento é 

infeliz, havendo uma grande distância entre ela e seu marido. Ela é, 

sem dúvida, quem toma as decisões na família (STOLLER, 1982 apud 

BENTO, 2006, p.137/138). 
 

Dito de outra forma, quanto mais distante estivesse a mãe dos padrões da 

feminilidade, maiores probabilidades teria a criança de desenvolver um ‘transtorno de 

identidade  de  gênero’,  tornando-se  transexual.  A  esperança  de  uma  eventual ‘cura’ 

residiria na capacidade dos terapeutas conseguirem criar o complexo de Édipo, que 

permitiria o desenvolvimento da masculinidade (hegemônica
31

). Misoginia e homofobia 

são consideradas aspetos fundantes de tal masculinidade. A valorização do pênis e a 

agressividade  para  com   as  mulheres  seriam  sintomas  indicadores  de  sucesso     do 

tratamento. 

 
Ao relatar casos de crianças que se teriam conseguido recuperar do perigoso 

caminho para o qual se estavam a direcionar (o do transexualismo), Stoller cita uma  

lista elaborada por um dos seus pacientes, que assim definiu as regras que um menino  

de verdade deve seguir: 

1- Não brincar com meninas; 2- Não brincar com bonecas de meninas; 

3 - Não se vestir com roupas de meninas; 4 – Nem mesmo olhar no 

armário da irmã; 5 - Não se sentar como uma menina; 6 - Não falar 

como uma menina; 7 - Não ficar de pé como uma menina; 8 – Não 

 

31 
A masculinidade hegemênica é definida como “um modelo cultural ideal que, não sendo atingível por 

praticamente nenhum homem, exerce sobre todos os homens um efeito controlador, através da 

incorporação, da ritualização das práticas da sociabilidade quotidianas de uma discursividade que exclui 

todo um campo emotivo considerado feminino […] A masculinidade é um processo construído, frágil, 

vigiado, como forma de ascendência social que pretende ser. (...) Segue-se que as masculinidades são 

construídas não só pelas relações de poder mas também pela interrelação com a divisão do trabalho e com 

os padrões de ligação emocional. Por isso, empiricamente, se verifica que a forma culturalmente exaltada 

de masculinidade só corresponde às características de um pequeno número de homens” (VALE DE 

ALMEIDA, 2000 apud PELÚCIO, 2005, p.237) 



é a já definida (ANTRA, 2001). 
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pentear o cabelo como uma menina; 9 - Brincar como um menino;  10 

- Não usar maquilagem; 11- Não deixar que seu quarto pareça um 

quarto de menina; 12-Não fazer poses; 13- Ser um menino. 

(STOLLER, 1982 apud BENTO, 2004, p.154). 
 

Defendendo que o terapeuta “é um representante da sociedade, da saúde, e de 

conformidade com a realidade externa” (STOLLER, 1982 apud LEITE JR, 2008, 

p.159), mais do que uma suposta cura do corpo ou da mente, Stoller parece reconhecer a 

função moral que os médicos exercem, na sua visão, ao procurarem corrigir aquilo que  

o ambiente familiar perverteu. É esse um dos mais violentos mecanismos que na 

atualidade ainda atuam sobre os sujeitos: supõe-se que a fonte de conflitos esteja nos 

próprios indivíduos, quando, em verdade, são as construções sociais que classificam e 

categorizam, determinando os parâmetros que permitirão o acesso às definições de 

homem e de mulher – “o sujeito é apresentado como a fonte dos significados dos quais 

ele é um efeito” (BENTO,2006, p.214). 

 

 

2.1.3. MORTE EM VIDA 

 

 

Historicamente, as construções da transexualidade e travestilidade se  

diferenciam por meio do significado que representa a transgressão: definidas como 

doentes, presas em corpos errados em que não se conseguem reconhecer, as pessoas 

transexuais – as ‘verdadeiras’ – são vistas como vitimas que desejam se submeter às 

terapias médicas, buscando corrigir o seu desvio. As pessoas travestis diferenciar-se-iam 

pela sua perversidade: não desejando a correção, mas viver na  marginalidade, seriam 

não binárias, ou seja, homens que se vestiriam e adotariam técnicas de modelagem de 

corpo (como a aplicação de hormônios e próteses de silicone), aproximando-se de   uma 

estética feminina, não desejando, contudo, renegar a sua masculinidade, localizada na 

genitália. Travestis seriam assim vistos
32  

como homens que se travestiam de    mulheres 

 

 
32 

Utilizamos aqui o artigo masculino para nos referirmos a travesti para alertar para o fato de ser esse o 

entendimento do discurso médico, e sociedade em geral, influenciados por ideias novecentistas. 

Atualmente, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) – coletivo que congrega um 

grande número de associações com atuação em todos os estados do país – comunica que é no feminino 

que as travestis se sentem respeitadas, devendo portanto assim serem tratadas. Esta posição, contudo, não 

significa que todas as travestis querem ser tratadas no feminino. Tal como não é possível afirmar, de 

forma categórica, que travestis são, exclusivamente, aquelas pessoas que à nascença foram nomeadas 

como homens. Sempre que uma travesti requisite ser tratada com flexão gramatical masculina, tal deve  

ser atendido, de contrário, quando tal não é possível saber, é defendido que a postura correta a ser adotada 
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para obter prazer sexual
33

. A travestilidade estaria conotada à perversão sexual, não à 

identidade de gênero. Se o travesti pretendia representar o papel de mulher, o transexual 

desejaria ser e funcionar como uma (LEITE JR, 2008, p.142). 

Como em qualquer outro binômio, é necessário questionar a racionalidade que o 

sustenta. Não se trata de defender a não existência de diferenças entre pessoas trans, ou 

das categorias que reclamam para se narrar, mas de pensar como tais categorias 

emergem e, a se manterem, porquê. Assim, recusando a definição de verdades 

ontológicas, o que está em causa é a percepção de que a autodeterminação é 

condicionada pelos discursos em circulação no tecido social, decorrendo daí que o 

reconhecimento das diferenças, ao serem uma demanda daqueles/as que se narram como 

mulher transexual, homem transexual ou travesti, deva ser sempre respeitado, não 

significando isso a demissão da problematização da racionalidade que constrói 

diferenças e representações. 

Na nota introdutória de seu trabalho de investigação sobre a construção das 

categorias ‘travesti’ e ‘transexual’, Leite Jr (2008, p.13, grifos do autor) reconhece que 

quanto mais avançava na pesquisa de campo, mais dificuldades tinha em identificar os 

limites entre uma e outra, sublinhando que “identificar-se como travesti ou transexual 

era muitas vezes uma questão situacional. Dependendo do lugar e da situação, tal pessoa 

se apresentava como uma ou outra das identidades. E às vezes com outras ainda, do tipo 

«gay» ou «mulher de verdade»”. O autor sublinha contudo que são as  definições 

clínicas que mais rigidamente estabelecem fronteiras para tais categorias,  servindo 

como base para as concepções políticas e espetacularizações no mundo do 

entretenimento – essas duas vertentes tantas vezes interligadas na mídia. 

 

 

 

33 
Esta noção, que muitos/as ainda defendem, torna-se popular em 1910, quando o livro Die  

Transvestiten, da autoria de Magnus Hirschfeld, “originou os termos «travesti» e «travestismo», 

associando o uso de roupas do sexo «oposto» a um sentido sexual” (LEITE JR, 2008, p.100) – não 

significando tal, defende o autor, que o travesti sinta desejo por alguém do mesmo gênero, uma vez que o 

uso de roupas ‘contrárias ao seu gênero’ não tem conotação com a orientação sexual. Uma das novidades 

introduzidas por Hirschfeld é a constituição de categoria clinica ‘travestismo’, relacionada ao prazer 

sexual, alterando o significado da palavra ‘travesti’, que o Dicionário Houaiss da língua portuguesa define 

“como originária do francês e tendo sua primeira aparição registrada em 1543, significando disfarçado, 

derivada de travestire (1512), ou seja, disfarçar-se. Lynne Friedli […] afirma que o termo travesti foi 

usado na Inglaterra em 1652 para designar mulheres que se vestiam como homens. Já para Terry Castle, 

este passa a ser um termo comum neste país (Inglaterra) durante o Iluminismo, criando nos bailes de 

máscaras uma verdadeira cultura do travesti. Ainda segundo o Houassis, apenas em 1831, «travesti» 

aparece como substantivo para designar um homem vestido de mulher ou vice-versa” (LEITE JR, 2008, 

p.101-102, grifos do autor) 
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Pesem as diferenças, tais experiências identitárias são reunidas sob o rótulo da 

‘anormalidade’, pois ao desestabilizarem as normas de gênero, 

estas pessoas, independente de suas orientações e vivências afetivas e 

sexuais, possuem uma estética de gênero associada ao sexo «oposto», 

sendo, a partir deste referente sobre a «aparência» e seus supostos 

«enganos», que violências contra elas são cometidas em grande parte 

das situações públicas (BENTO, 2012, p.123). 
 

Em situações públicas, mas também em ambiente privados, são inúmeras essas 

violências. Nesse aspeto, a família ocupa uma posição central. É lá que a materialização 

da não conformidade às normas, e das suas consequências, primeiro se torna evidente. 

Quando o lar se transforma em prisão, povoada por carrascos que justificam as suas 

ações em nome de um amor disforme, as vidas se transformam, moldadas por tristezas e 

ódios, não só, mas também, auto-referenciais. Essas relações com o afeto (ou sua 

ausência) é, normalmente, reproduzida ao longo da vida, como podemos perceber pela 

fala de Vieira (2015a), travesti: 

há inúmeros homens que se interessam por mim de alguma forma,  

mas estes homens, em sua maioria, têm vergonha do interesse que 

possuem por mim, e essa vergonha vem justamente de reconhecer em 

mim um corpo abjeto, que serviria apenas para a satisfação dos seus 

impulsos sexuais, e não para a companhia na dimensão de sua vida 

pública. Muitas travestis e pessoas trans estão fora dos jogos do  

desejo. Estão fora do “poder amar”. Esta rejeição, obviamente, é 

introjetada e nos conduz a um estado temível de miséria subjetiva, de 

vergonha de si e da tristeza de existir. 
 

A rejeição, que se pode manifestar nas mais variadas violências físicas e 

psicológicas, num ambiente que é fulcral na construção dos sujeitos, resulta 

frequentemente em ferimentos (físicos e não só) que se podem tornar permanentes na 

vida daqueles/as que dele escapam para sobreviver. O estigma que tais sujeitos sofrem 

materializa-se em 

encontros sociais de todos os tipos. Eles tem menos proteção dos 

comportamentos inescrupulosos ou criminais, menor acesso à  

proteção policial e menos recurso aos tribunais. Lidar com instituições 

e burocracias – hospital, médico legista da polícia, bancos, servidores 

públicos – é mais difícil (RUBIN, s/d, p.31). 
 

Aqui falamos, particularmente, de pessoas trans. O ambiente escolar, que pode 

ser problemático, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero, se 

torna muitas vezes insustentável para aqueles e aquelas que sofrem violências nas mais 

básicas  situações  de  convívio  social,  como  seja  o  acesso  ao  banheiro  público.    A 
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obrigatoriedade de transitar num espaço em que não se reconhece e não é reconhecida, 

onde a permanência é negociada à custa das constantes exclusões, das incessantes 

injúrias, muitas vezes apoiadas (ou, quanto muito, ignoradas) por aqueles que, 

novamente, deveriam zelar pelo respeito e desenvolvimento pessoal, resulta no 

abandono, na convicção de que a humanidade, se não é uma ficção, está longe dali. 

Andrade (2012, p.248) descreve esse processo (que apelida de ‘evasão involuntária’): 

os(as) educando(as) são simbolicamente ou não submetidos, por 

integrantes da comunidade escolar, a tratamentos constrangedores até 

que não suportem conviver naquele espaço e o abandonem. Esta 

estratégia, não por acaso, exime os gestores de oficializar o ato de 

expulsão por temer questionamentos e intervenções externas que 

possibilitem um recuo na decisão. Este possível recuo pode  

representar para os gestores em questão dois riscos: o sentimento de 

desmoralização perante a comunidade escolar e o retorno da 

convivência com o sujeito indesejado na escola. Portanto, o processo 

de evasão involuntária mais se assemelha à expulsão, mesmo não 

sendo oficializada, que a um processo de evasão voluntária do(a) 

educando(a) que abandona a escola por escolha própria, eximindo esta 

de qualquer responsabilidade na decisão. 
 

Assim se estimula a criação de um padrão obscenamente ‘normal’ para crianças 

e adolescentes que “saem cedo de casa, em torno dos 14 anos, e geralmente iniciam uma 

vida noturna sustentando-se através da prostituição” (PELÚCIO, 2005, p.235). Sem 

direito a família, sem direito a educação e sem direito a trabalho, essa parece ser uma  

das poucas alternativas que possibilitam a sobrevivência, sempre precária. Segundo as 

mais recentes estimativas da ANTRA, cerca de 90% da população trans brasileira 

trabalha na prostituição. 

É necessário, contudo, pensarmos nesses espaços (e conceitos) de forma mais 

abrangente. Que família e educação são essas? Podem ser dessa forma percebidas, com 

um significado único, universal? Quando questionada sobre a relação entre família e 

travestilidade, Indianara Siqueira (2016) responde assim: 

a família é com quem você se apega, com quem você tem sentimentos, 

seja o marido, seja um companheiro, sejam amigos. […] Eu tenho 

outra família, rompi completamente com a minha. Não sinto nenhum 

remorso, não sinto problema nenhum em ter rompido com a minha 

família, […] então, família é isso, são aquelas pessoas que nós 

sentimos como família. Eu tenho várias famílias que deixei por aí 

espalhadas, eu tenho várias pessoas que passaram pelas minhas casas, 

eu tenho várias pessoas das quais eu sinto saudade […] 
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Sobre a prostituição, e as pessoas que a exercem, é importante frisar que não a 

lemos a partir de uma postura que a considere, a priori, moralmente correta ou errada. 

Esse é um debate extenso, que por isso aqui não cabe, devendo ser feito com extrema 

sensibilidade, considerando uma longa lista de variáveis. Ainda assim, vale lembrar 

Rubin (s/d, p. 36), quando diz que 

a criminalização de comportamentos inócuos como a 

homossexualidade, prostituição, obscenidade, ou consumo recreativo 

de drogas é racionalizado ao representá-los como ameaças a saúde e 

segurança, mulheres e crianças, segurança nacional, a família, ou a 

civilização em si mesma. Mesmo quando a atividade é  entendida 

como inofensiva, pode ser banida pela alegação de “levar” a algo 

ostensivamente errado […]. Edifícios grandes e poderosos foram 

construídos com base em tais fantasmas. 
 

Desta forma, mais do que a atividade per se, salientamos o contexto em que a 

mesma é exercida, encarada não como uma opção entre várias, mas como 

obrigatoriedade a ser cumprida para obter sustento diário
34

. Ilegal, exercida na 

clandestinidade (ainda que perante o olhar da sociedade), a atividade se desenvolve em 

espaços concretos, marcados por códigos e relações rigidamente definidas, 

violentamente institucionalizadas. Tais espaços, normalmente acostamentos ou calçadas 

de estradas, acarretam um vasto rol de perigos, como seja a repressão policial, assaltos, 

ofensas de quem passa e as complexas relações com cafetinas, companheiras de  

trabalho e clientes. Entre os dados levantados durante a sua investigação de campo, 

Pelúcio (2005, p.231) aponta a elo entre prostituição e uso desregrado de álcool e outras 

substâncias: “muitas dizem que «de cara limpa» é muito difícil suportar a rotina da 

prostituição, outras alegam o abandono que sentem da família, a discriminação diária e  

o sentimento de solidão”. Assim, corpos marcados pela rejeição afetiva se transformam 

em sexo, nada mais que isso, para aqueles que – quando longe de matas desertas, ruas 

escuras e outros locais precários – se prontificam a neles cuspir falsos moralismos, 

fecundos reprodutores de discursos que cobram vidas, tomadas lentamente, diariamente, 

por socos, pontapés, facadas, pedradas, tiros, atropelamentos, desmembramentos, 

estrangulamentos e outros métodos que a imaginação permita conceber. 

 

 

34 
Pelúcio (2005, p.243) rejeita, por exemplo, a denúncia da prostituição de travestis na, e para a, Europa 

como casos resultantes de redes de tráfico de seres humanos, lendo antes essas realidades, 

maioritariamente, como consequência da “opressão material e simbólica que circunscreve as travestis em 

guetos, dificultando o acesso à escolaridade, ao mercado de trabalho e comprometendo seus projetos de 

transformação e inserção social fora da prostituição”. 
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Em 2014, segundo dados divulgados pela Transgender Europe
35

, foram 

notificados, em solo brasileiro, 132 assassinatos de pessoas trans, perfazendo um total 

quase quatro vezes superior ao segundo país que, mundialmente, mais mortes 

contabilizou (o México, com 40). Essa proporção mantem-se desde que a referida ONG 

começou a publicar relatórios: desde 2008, o Brasil é o país que mais mortes registra – 

689, seguido do México, com 194. Estes números, contudo, apenas podem servir para 

consciencialização, pois, muito provavelmente, erram por defeito, uma vez que os 

crimes contra pessoas trans são subnotificados – quando mapeados, é comum serem 

registrados como mortes de homossexuais. Esta consideração é feita pela presidente do 

coletivo TransRevolução
36

, Indianara Siqueira, que alerta também para o fato da 

“expectativa de vida de uma travesti e transexual brasileira gira em torno dos 30 anos, 

enquanto, em média, a expectativa de vida de um brasileiro é 74,6 anos  segundo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).” (MARTINS, 2015). Para estas 

estatísticas contribuem não só os homicídios mas também os suicídios. Levada em conta 

a escassez de estudos sobre o tema, particularmente na América do Sul, e em especial 

com foco na população trans, existem os de “língua estrangeira que indicam que 

características ligadas à orientação sexual e a identidade de gênero se somam aos 

“fatores de risco” de suicídio, que pode ficar aumentado em até 7 vezes […]” 

(NAGAFUCHI, s/d, p.2). Tais conclusões não serão totalmente surpreendentes se 

tomada “qualquer coleção aleatória de homossexuais, trabalhadores do sexo ou 

pervertidos diversos [,que] pode fornecer histórias de partir o coração sobre rejeição e 

mau tratamento […]” (RUBIN, s/d, p.31). 

 
 

35 
Disponível em: <http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/idahot- 

2015.htm, http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/downloads/2015/TMM-IDAHOT2015/TvT- 

TMM-Tables_IDAHOT-2015_EN.pdf> Acesso em 20 dez 2015. 
 

36 
A denúncia da subnotificação de crimes LGBTfóbicos, por variados motivos, é também feita pela 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), que no Relatório sobre violência 

homofóbica no Brasil, ano 2012, reportava uma média de “27,34 violações de direitos humanos de caráter 

homofóbico por dia. A cada dia, durante o ano de 2012, 13,29 pessoas foram vítimas de violência 

homofóbica reportada no país” (SDH/PR, 2013, p.18) – é preciso notar que o termo utilizado no 

documento, ‘homofobia’, não é utilizado para apenas fazer referência às violências direcionadas a gays, 

mas a toda a população analisada (gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais). Ainda de acordo 

com o mesmo documento, dados hemerográficos daquele ano apontavam as pessoas travestis como 

população mais afetada pela ‘homofobia’ – mais de metade dos crimes noticiados eram referentes a elas. 

Cabe aqui frisar que para a subnotificação de crimes contribui a ignorância sobre orientação sexual e 

identidade de gênero e, consequentemente, sobre as categorias ‘travesti’ e transexual’, o que inclusive 

pode contribuir para a invisibilização dessas pessoas, dentro de uma ‘comunidade’ já de si invisibilizada. 

Ainda assim, os dados recolhidos apontavam que “travestis e transexuais seguem sendo as maiores 

vítimas de violência homofóbica e justamente as violências de maior gravidade como homicídios e lesões 

corporais” (SDH/PR, 2013, p.93). 

http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/idahot-2015.htm
http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/idahot-2015.htm
http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/downloads/2015/TMM-IDAHOT2015/TvT-TMM-Tables_IDAHOT-2015_EN.pdf
http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/downloads/2015/TMM-IDAHOT2015/TvT-TMM-Tables_IDAHOT-2015_EN.pdf
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Estes dados, que possibilitam a reflexão sobre essas vidas, aniquiladas 

gradativamente até chegarem ao fim, também nos colocam perante nós próprios, 

permitindo refletir sobre aquilo que somos e aquilo em que nos podemos tornar. Nessa 

medida, a visibilidade se revela conceito fundamental, foco de lutas políticas, pois é por 

meio dela que se torna possível o contato com realidades que são controladas 

discursivamente através do acesso a recursos socialmente valorizados, mas 

desigualmente distribuídos, que definem quais as vozes a serem escutadas, quais as 

‘verdades’ possíveis de existir. 

 

 

2.2 MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

 

Nesta seção dedicamo-nos a recuperar parte do percurso trilhado por aqueles e 

aquelas que, tanto nacional como internacionalmente
37

, ao logo dos anos, constituíram 

aquilo que na atualidade apelidamos de movimento LGBT. Este movimento não se 

constitui sem conflitos e negociações, avanços e recuos, no tempo e no espaço. São  

essas movimentações,  a  organização  e o  embate político  interno, em  relação  com as 

forças ‘exteriores’ que o alimentam, que agora nos interessam. Tentaremos demonstrar 

como os conceitos e categorias são mutáveis, influenciadas pelo contexto social. Dessa 

forma, consequentemente, a organização política coletiva, e o próprio conceito de 

movimento social, também é mutável. 

Como já apontado, o Maio de 68, na França, é normalmente apontado como 

marco que delimita ‘velhos’ e ‘novos’ movimentos sociais. Nos primeiros, de influência 

marxista, o foco era, principalmente, na luta de classes, onde o proletariado (operários, 

camponeses, sindicalistas) desempenharia o papel de sujeito revolucionário. O trabalho 

e o consumo eram então as categorias por excelência desses movimentos (e dos estudos 

que o abordavam), pois eram nelas que se concretizavam, mais acirradamente, as 

relações de socialização e desigualdade entre burgueses e trabalhadores – o sujeito, 

como se pode ver, era, por norma, considerado no masculino. Tais movimentos, por 

exemplo os de 1970 no Brasil, afirma Gohn (2009, p.12), eram universalistas, “não 

estavam  autocentrados,  […]. Na atualidade,  muitos  dos  novíssimos movimentos,   ou 

37 
Abordaremos, principalmente, o movimento brasileiro, fazendo referência a atores e acontecimentos 

internacionais sempre que os compreendamos como interligados e influenciando o percurso nacional. 
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ações civis denominadas movimentos, não têm mais o universal como horizonte, mas 

sim o particular, […] o direito de sua categoria ou grupo social”. 

Os novos movimentos sociais, com foco principal na cultura e identidades 

sociais, colocam em destaque outros sujeitos (mulheres, negros/negras, indías/os, etc.) – 

a classe social não deixa de ser considerada, mas perde o posto de categoria única ou 

central. Neles, o foco principal é sobre os parâmetros do que é considerado ‘normal’ e 

‘permitido’ (e seus inversos), bem como sobre a contestação das lógicas que levam à 

sua constituição – capitalismo começa a ser acompanhado de outras análises, referentes, 

por exemplo, ao racismo e machismo. 

É sobre estes ‘novos’ movimentos sociais que temos principal interesse em 

abordar. No seguimento, ‘politização’ é palavra-chave. Entendida como “capacidade de 

o sujeito sair do concreto vivido para uma abstração onde percebe que a sua condição de 

excluído não está em uma característica individual, mas nas articulações que o 

produzem como ser [violentado]” (BENTO, 2012, p.78), a ela vinculamos o poder das 

experiências vividas. Mesmo reconhecendo que a consciência política pode nascer por 

outros caminhos que não necessariamente o da experiência direta, ressaltamos a sua 

importância. A empatia, “assumir como minha a dor do outro, sentir-se profundamente 

tocado pelas violências que são cometidas diariamente […]” (BENTO, 2012, p.93), é  

um desses outros caminhos, que tentamos seguir. É nele que inscrevemos este trabalho. 

A título pessoal importa dizer que, sendo o autor deste trabalho lido pela 

sociedade como homem cis, branco e europeu – e assim se identificando –, são-lhe 

atribuídos privilégios (entre outros) que resultam na impossibilidade de vivenciar, sentir 

e totalmente compreender, a experiência diária de, por exemplo, uma travesti no Brasil, 

país que registra maior número de assassinatos de pessoas trans nos últimos anos. 

Assim, reconhecendo o nosso lugar de fala, escrevemos com o objetivo de instigar 

problematizações acerca de como percebemos esse Outro, que nos constitui, e que 

constituímos: essas subjetividades historicamente violentadas, deslegitimadas, a quem, 

se não estiverem em concordância com as condições que ditamos (aquelas que 

hegemônicamente são reconhecidas como legítimas), tantas vezes tentamos negar o 

direito de falar. 

Não basta reconhecer que determinada estrutura, atuando por meio de abusos de 

poder,   condiciona   nossa   existência.   Para  procurar   transformar   essa   realidade, é 
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necessário também compreender que essas relações podem ser contestadas, que esse 

abuso de poder pode ser combatido, e que nessa senda não estamos sozinhos/as. Para a 

constituição da luta política organizada é então necessária essa mobilização, realizada 

diariamente através de ações comunicativas que instiguem a adoção de novos 

comportamentos e valores, ou seja, que trabalhe sobre o imaginário social e tente 

despertar nos sujeitos a vontade de engajamento na luta por transformações sociais (ao 

nível micro e macro). Jaqueline Gomes de Jesus (2012a) considera, sob uma perspectiva 

psicossocial, que várias razões contribuem para que as pessoas se organizem 

coletivamente em nome de uma causa comum, por vezes até colocando em risco a 

segurança pessoal – são elas o sentimento de injustiça, a confiança na eficácia do grupo, 

o comprometimento com a identidade social, e a afetividade, que ocupa um  papel 

central nas relações interpessoais e intergrupais. 

É nos movimentos sociais – compreendidos como “ações sociais coletivas de 

caráter sócio-político e cultural que viabilizam distintas formas da população se 

organizar e expressar suas demandas” (GOHN, 2007, p.13) –, de que é exemplo o 

LGBT, que ainda reside grande parte do ideal que encara o poder como emanado do 

povo, pois é ele que o legitima – uma ideia que não se baseia na expectativa, mas na 

reivindicação, tendo como principal palco a rua. Eles são então caracterizados pelo 

conflito entre diferentes sujeitos coletivos que buscam controlar – ou ao menos 

influenciar – os significados culturais que estão no centro das ações. Assim, neles os 

sujeitos são compreendidos como “agentes dinâmicos, produtores de reivindicações e 

demandas, e não como simples representantes de papéis pré-atribuídos pelo lugar que 

ocupam no sistema de produção” (GOHN, 2009, p.97). 

Estas considerações não devem ser percebidas como a defesa de que os 

movimentos sociais se constituem como meras lutas por conquistas de poder, em que 

este ‘passaria’ de um grupo para outro, com o intuito de instituir novas formas de 

controle social, tolhendo a liberdade dos indivíduos que nelas não se enquadrem. Pelo 

contrário, defendemos que os movimentos sociais, operando principalmente sobre a 

cultura, colocam em causa a naturalização do mundo e denunciam as violências 

institucionalizadas, põem “em questão o modo de utilização social de recursos e 

modelos culturais “ (GOHN, 2009, p.109), ao mesmo tempo que propõem – exigem – 

outras possibilidades de relações sociais, mais justas e plurais. Eles são, afinal, não só a 

contestação  de  abusos  de  poder,  mas,  principalmente,  o  trabalho  de  construção   e 
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afirmação política de sujeitos e visões de mundo historicamente deslegitimadas, quando 

não ignoradas, consideradas ‘minorias’ sem força ou capacidade para interferir na 

organização social. Nesse sentido, afirma Habermas (1997, p.103), os movimentos são 

organizados em torno de posturas defensivas e ofensivas: com as primeiras, procuram 

produzir “contra-esferas públicas subculturais e contra-instituições, solidificar 

identidades coletivas e ganhar novos espaços na forma de direitos”; nas segundas, 

procuram entrar no agendamento das discussões públicas, apontando problemas e 

apontando possíveis soluções para estes, reinterpretando valores, denunciando  

violências e contra-argumentando discursos que considerem necessários desconstruir 

para assim participar na reconfiguração da sociedade. 

Pautados por uma ideia de democracia direta, 

 
o conflito é uma característica inerente, que ao invés de fragilizar a 

resolutividade das estratégias coletivas, reitera o caráter 

injusto/desigual do status quo, a partir do aumento da visibilidade das 

reivindicações desse e daquele grupo social ante à sociedade como um 

todo, condição essencial […] para que os problemas desses grupos 

deixem de ser vistos como particulares e passem a ser considerados 

uma injustiça (JESUS, 2012a, p.18) 
 

Desta forma, os movimentos sociais, mesmo aqueles que eventualmente sejam 

focados mais especificamente em um grupo social, suas lutas por direitos, sempre 

colocam em destaque a sociedade como um todo. A luta por emancipação sempre se dá 

em relação a algo que está posto e que condiciona a vida de todos/as: não só daqueles/as 

que lutam por novas formas de relações, mas também por aqueles/as que as ignoram ou 

rejeitam (muitas vezes por fazerem parte do grupo privilegiado). 

 

 

 

2.2.1 TRÊS ONDAS DO MOVIMENTO L, G, B, T 

 

 

 
Gostaríamos de iniciar esta seção com uma nota explicativa acerca do seu título. 

Normalmente nomeado de LGBT – e assim nos referiremos a ele, quando focarmos a 

sua forma e atuação na atualidade -, optamos por primeiramente nos referirmos ao 

movimento enquanto L, G, B e T para, desde logo, destacar a existência de fronteiras 

entre as letras (e subjetividades) que compõem a sigla. Não podendo ser considerada 

como representativa de um bloco homogêneo, tão pouco cada letra pode ser percebida 
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como significante de uma identidade específica e acabada. Esta fala diz respeito a uma 

postura interseccional que adotamos. A ela nos vinculamos por considerar que as 

identidades são criadas, também, por mecanismos normatizadores que instauram 

fronteiras raciais, sexuais, religiosas, classistas e de gênero, entre outras. 

A elaboração desse conceito – interseccionalidade – tem suas origens nas 

teorizações de feministas negras que denunciavam a insuficiência das análises que 

olhavam raça e gênero como categorias exclusivas, não relacionadas (VERGUEIRO, no 

prelo). Como afirmará Brah (2006, p.351), tais marcas, contudo, “não podem ser 

tratadas como «variáveis independentes» porque a opressão de cada uma está inscrita 

dentro da outra – é constituída pela outra e é constitutiva dela”. Desta forma se busca 

denunciar a interseccionalidade de eixos de opressão, renegando a ideia de que bastaria 

uma categoria central – normalmente se consideraria o gênero ou a classe social – para 

compreender as relações de poder. Assim, é defendida a ideia de que “eixos de 

diferenciação – econômica, política, cultural, psicológica, subjetiva e experiencial – se 

interseccionam em contextos historicamente específicos. O conceito enfatiza que 

diferentes dimensões da vida social não podem ser separadas em dimensões puras” 

(BRAH; PHOENIX, 2004, p.76, tradução nossa). 

Defendendo então, em relação ao Movimento LGBT, e às identidades que em 

torno dele transitam, que são destacadas as vivências sexuais (principalmente) e de 

gêneros enquanto foco de luta, é preciso reconhecer que outros marcadores, como sejam 

a raça e territórios ocupados, entre muitos outros, operam e são operados pelos 

indivíduos, resultando numa multiplicidade de experiências, que não devem ser 

reduzidas a um único elemento central que a todos e todas afeta de igual forma. 

Julgamos ser necessário operar com os sistemas classificatórios que, normalizando, 

possibilitam análises, mas sem contudo – e isto é de suma importância – nos deixarmos 

engessar por eles. Dito isto, consideramos ainda, e talvez por isso mesmo, que as 

bandeiras levantadas por estas pessoas o podem ser em conjunto, salvaguardando 

contudo as especificidades que cada uma encarna e problematizando a 

representatividade que dentro desse caudal lhes é reservada. Desse modo, apontamos 

desde logo a variedade de nomeações que esse mesmo movimento já apresentou, no 

Brasil, em diferentes épocas. 
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Nos anos 70-80 era apelidado de MHB (Movimento Homossexual Brasileiro),  

na década de 90 passou por construções como MGL (Movimentos de Gays e Lésbicas)  

e GLT (Gays, Lésbicas e Travestis). É em 1999 que surge enquanto GLBT (Gays, 

Lésbicas, Bissexuais e Trangêneros) e, por fim, é em 2008, aquando da realização da I 

Conferência Nacional GLBT, que, em consonância com o que acontecia 

internacionalmente, surge a sigla LGBT, resultando, principalmente, da luta de lésbicas 

pela sua visibilidade e “ superação da ideologia patriarcal e de dominação masculina 

[dentro do próprio movimento]” (SIMÕES NETO; ZUCCO; MACHADO; PICCOLO; 

2011, p.66). 

Colocamos estes marcos temporais e nomeações como âncoras, ainda que 

reconhecendo que eles não são consensuais. Mesmo na atualidade é comum a inversão 

das letras, a sua multiplicação (por exemplo, “GGGG”, como crítica ao destaque que 

gays normalmente recebem, ou “LGBTT”, para distinguir travestis de transexuais), ou o 

acrescento de outras (como seja o ‘I’, referente a ‘Intersexuais’, o ‘Q’, referente a 

‘Queer’ ou o ‘A’ referente a ‘Assexuais’). Essas disputas por visibilidade e 

representatividade permeiam as lutas políticas, definitivamente centrais nos movimentos 

sociais, por ser através dos “significados produzidos pelas representações que damos 

sentido à nossa experiência e áquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses 

sistemas simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual nos podemos 

tornar” (WOODWARD, 2005, p.17), não em termos ontológicos, mas em termos 

identitários, com consequências na construção de subjetividades e condições de vida, de 

como nos percebemos e somos percebidos/as. 

Independentemente de como decidamos afirmar a nossa identidade, por exemplo 

como mulher trans bissexual, essa escolha é sempre constrangida pelos sistemas 

dominantes de representação, e pelos discursos que os sustentam. Em relação ao 

movimento LGBT, grande parte das críticas que internamente lhe são feitas dizem 

respeito à centralidade representativa que, historicamente, foi ocupada pela categoria 

‘homem cis gay branco’ (LOURO, 2001, p.544). Sobre este assunto, Simões e Facchini 

(2009) nos lembram que, desde o primeiro momento, homens predominaram nas 

organizações do movimento brasileiro, destacando também que desde 1970 a 

homossexualidade masculina foi percebida como um significante tema  de  pesquisa 

pelas ciências sociais, “ao passo que estudos sobre lésbicas, travestis e transexuais são 

mais recentes e, do ponto de vista das formas de associação política, ainda em número 
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bastante reduzido” (LOURO, 2001, p.16). Posto isto, consideradas todas estas 

limitações e advertências, optamos pela utilização da sigla LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) quando nos referimos ao  

Movimento atual. 

Nos debruçamos agora a olhar essa estória, que será construída em torno de três 

ondas, percebidas como distintas, ainda que interligadas, devido às mudanças sociais e 

políticas a elas relacionadas, moldando-as nas suas formas de organização e atuação. 

Apontamos a primeira onda, no período final da ditadura, mais concretamente de 

78 em diante, quando surgem os primeiros grupos políticos de gays e lésbicas (ainda 

que, como já apontado, a visibilidade seja, essencialmente, dos homens). A segunda 

onda é assinalada no decorrer dos anos 80, motivada por dois fenômenos fundamentais: 

a redemocratização do país e a eclosão da epidemia do HIV-Aids (rapidamente  

apelidada de ‘peste gay’ pela mídia norte-americana, que encontrou eco no Brasil) – em 

simultâneo, eles vão colaborar para o redesenhar do movimento, que se torna mais 

institucionalizado. Por último, são sublinhadas as mudanças que caracterizam a terceira 

onda, onde, a partir dos anos 90, é consolidada a articulação já iniciada com o Estado – 

essa relação irá facilitar a multiplicação de grupos ativistas, que também desenvolverão 

articulação com outras instituições, como seja o mercado e a mídia. No final teceremos 

algumas, breves, reflexões que nos ajudam a pensar para além deste esquema – 

fundamentado em Simões e Facchini (2009) – que, não sendo fechado, pode, e deve, ser 

constantemente repensado, reanalisado, acrescentado – para tal, teremos em mente, 

principalmente, a organização e maior visibilidade política de pessoas trans nos últimos 

anos. 

Os questionamentos, no Brasil, acerca do que socialmente foi instituído como 

‘normal’ – relações heterossexuais entre adultos (destinadas à reprodução), com 

identidade de gênero tida como adequada às suas genitálias, unidos por um vínculo 

conjugal – surgem tardiamente, influenciados por acontecimentos internacionais (de que 

é exemplo a revolta de Stonewall Inn, nos Estados Unidos). Até então, mesmo os 

discursos que ‘defendiam’ a homossexualidade faziam-no com base numa postura de 

réplica, ou seja, nos mesmos moldes do discurso opressor, disputando a entrada na 

categoria de ‘normalidade’. Exemplo disso é a atuação de Hirschfeld, que no início do 

século XX, na Alemanha, lutou contra a criminalização de gays assente na premissa   de 
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que estes fariam parte (em conjunto com ‘andróginos, ‘travestis’ e ‘hermafroditas’) de 

uma variação benigna da sexualidade, de base orgânica e inata. Essa ideia começa a ser 

contestada entre muitos dos/as militantes de primeira onda, que também rejeitam o 

termo ‘homossexual’, formulado pelos saberes patologizantes), para em seu lugar  

propor outros, mais de acordo com a realidade brasileira. A homossexualidade é  

também celebrada, como algo prazeroso e relacional (é o início do ‘Orgulho Gay’) e o 

aspeto monolítico de categorias como ‘hetero’ e ‘homo’ é alvo de críticas (MISKOLCI, 

2007b). Os debates relacionados a identidade de gênero ainda não eram comuns – ao 

menos não nos termos em que hoje são feitos – e assim as pessoas trans eram  

percebidas como homossexuais (ainda que ‘homossexuais diferenciados’, ou seja, que 

eram percebidos como vinculados à prostituição e ao desejo de, em caso extremos, 

motivados pelo apetite sexual, retirar o pênis – essas leituras, como se pode ver, não 

estão distantes das que hoje ainda hoje colocam pessoas trans como doentes). 

Em 1978 nasce o Somos: Núcleo de Afirmação Homossexual, em São Paulo, que 

para a história ficará como o primeiro grupo brasileiro a afirmar uma proposta de 

politização da homossexualidade. Politização e sociabilidade não são sinónimos – já 

antes da década de 50 era possível encontrar espaços de sociabilidade homossexual 

(masculina, principalmente), para além de pequenos jornais que artesanalmente eram 

produzidos e distribuídos (O Snob, em circulação entre 63 e 69, é disso exemplo). 

Consideramos tais iniciativas – que aconteciam de forma discreta, em ambientes 

considerados marginais – de extrema importância, mesmo tendo em conta que a 

politização do movimento homossexual se tenha definido, em grande medida, “por 

contraposição a essas associações presentes no «gueto», cuja atuação era qualificada 

pelos militantes emergentes como despolitizada e até mesmo reforçadora da vergonha e 

do preconceito que atingiam a homossexualidade” (SIMÕES, FACCHINI, 2009, p.63). 

Essa é uma questão – o ‘gueto’, a vergonha e malefícios que é por vezes lhe é apontada 

por gays (principalmente), militantes ou não – que ainda hoje é muito presente. Castells 

(1999, p.75) traz uma interessante reflexão acerca da divisão de classes entre negros 

(nos Estados Unidos), que adaptamos para pensar sobre a realidade a que nos referimos: 

a divisão de classes entre os [gays] tem criado condições de vida 

fundamentalmente tão distintas que se tem gerado uma hostilidade 

cada vez maior entre os [gays] de baixa renda contra os irmãos que os 

abandonaram. A maioria dos [gays] de classe média se esforça para se 

afastar não só da realidade do gueto mas também do estigma   lançado 
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sobre eles por causa da cor de sua pele [/orientação sexual/ 

performance de gênero] a partir do projeto decadente do gueto. 
 

Importante também é sublinhar que o primeiro grupo político (assim 

reconhecido) foi formado, inicialmente, exclusivamente por gays – só mais tarde as 

mulheres viriam a integrá-lo. Muitas saíram mesmo antes do grupo chegar oficialmente 

ao fim, decisão tomada, principalmente, por conta da invisibilidade de que nele se 

sentiam alvo, optando pela fundação, em 81, do Grupo de Ação Lésbica-Feminista 

(GALF). A invisibilidade/ silenciamento das mulheres, e principalmente lésbicas, é 

característica da época narrada. Simões e Facchini (2009, p.66) colocam que tal se 

verificava inclusive “nos relatos médicos e legais, talvez porque os especialistas então 

considerassem que práticas homossexuais fossem um fenômeno altamente 

predominante, senão exclusivo, dos homens”. Com apoio na investigação de Lynne 

Friedli (1999) – em que, com foco na europa do século XVIII, é sublinhado o fato de 

homens que viviam ‘como mulheres’ serem acusados de sodomia, enquanto mulheres 

que viviam ‘como homens’ eram acusadas de fraude – Leite Jr. (2008, p.47) aponta que 

o silenciamento de mulheres talvez tenha sido – e ainda seja? – motivado pela suposta 

impostura e “consequente apropriação de direitos e privilégios [dos homens], mais do 

que o próprio desvio sexual, este sim associado à transgressão de valores masculinos”. 

Esse pensamento pode ser considerado em harmonia com o de Wittig (1992), para quem 

a afirmação da lesbianidade, mais do que a recusa em assumir o papel de mulher – 

hegemonicamente construído como sinônimo de maternidade, docilidade, afetividade, 

etc. –, é o assumir da recusa ao poder econômico, ideológico e político do homem e, 

assim, questionar o controle patriarcal sobre o corpo da(s) mulher(es). Assim, de 

maneira geral, julgamos poder afirma que se gays tiveram/têm de lutar, 

fundamentalmente, “contra o estigma da anormalidade, lésbicas [tiveram/têm de lutar] 

contra a invisibilidade. Para os dois grupos, vir a público tornou-se uma meta 

fundamental para ter acesso á vida social” (CASTELLS, 1999, p.246). 

No mesmo ano em que é criado o Somos também surge o jornal Lampião da 

Esquina
38

,  que  em  conjunto  se  constituem  como  referências  da  primeira  onda    de 

 

38 
No formato de tablóide e de periodicidade mensal, o seu aparecimento é vinculado à visita que o  

ativista gay norte-americano Winston Leyland fez ao Brasil, em 77, sendo ele mesmo editor do Gay 

Sunshine, uma das várias publicações que na altura circulavam nos Estados Unidos. O encontro com 

jornalistas e escritores brasileiros, como Antônio Mascarenhas, Aguinaldo Silva, Caio Fernando Abreu, 

João Silvério Trevisan e Darcy Penteado, entre outros, terá sido essencial para os motivar a criar algo 

semelhante em solo nacional. Aguinaldo Silva, que viria a assumir o papel de editor principal, explicava 

na altura o nome do projeto: “Primeiro, porque subverte de saída a coisa machista: um jornal de bicha 
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mobilização política. Várias características diferenciavam o Lampião de outros jornais 

que, com foco nas homossexualidades, haviam circulado no Brasil: o conselho editorial 

era formado por um conjunto de intelectuais com considerável peso na vida cultural 

brasileira, o que lhe conferia uma legitimidade diferenciada (muitos deles com um 

diversificado histórico de engajamento político - exemplos são Aguinaldo Silva e João 

Silvério Trevisan
39  

–, inclusive em contato com os movimentos políticos fora do   país). 

O tema central – a homossexualidade, principalmente a masculina – recebia tratamento 

diferente do que era costume: os sujeitos não eram retratados como vítimas, dominados 

pelo desejo e incapazes de realização pessoal. Isso refletia-se, também, na linguagem 

utilizada: o emprego de uma linguagem popular, com a utilização de palavras como ‘bicha’ e 

‘veado’, ao invés de ‘gay’, que era percebida como imperialista e estranha à realidade brasileira, 

é um dos focos de desentendimento entre editores e colaboradores. Sobre o desconforto que 

palavras consideradas pejorativas causavam, Aguinaldo Silva, no nº3, publicado em agosto de 

1978, explicava – a partir de uma postura que hoje poderia ser considerada queer – que o 

 

uso de tais palavras em Lampião tem um propósito. O que nós 

pretendemos é resgatá-las do vocabulário machista para, em seguida, 

desmistificá-las. Vejam bem, até agora elas foram usadas como  

ofensa, serviam como o meio mais simples para mostrar a “separação” 

que existe entre o nosso mundo e o dos outros. Isso faz com que, 

temendo o peso das palavras, criemos outras igualmente 

mistificadoras, embora, para quem as adota, sem qualquer tom 

pejorativo: entendido, por exemplo; e até mesmo que empreguemos 

sutilmente termos de um outro idioma, como é o caso de gay 

(Lampião bagunçou logo o coreto, tranduzindo-a para guei, que 

significa absolutamente nada). A primeira coisa a fazer, portanto, é 

perder o medo das palavras. O caminho para isso é usá-las (SIMÕES; 

FACCHINI, 2009, p.89-90). 
 

A (homo)sexualidade não era, contudo, o foco exclusivo do jornal, que se 

propunha a atingir toda a sociedade, não apenas o ‘gueto gay’, com variadas temáticas 

consideradas de ‘minorias’ (respeitantes, por exemplo, ao movimento feminista, negro, 

indígena, carcerário, ambiental, etc.). Assim, para além de referência no movimento 

homossexual  brasileiro,  o  Lampião  pode  ser  entendido  de  forma  mais  abrangente, 

 

com nome de cangaceiro? Segundo, pela ideia de luz, caminho, etc. E terceiro, pelo fato de ter sido 

Lampião um personagem até hoje não suficientemente explicado: olha aí outro que não saiu da sombra.” 

(SIMÕES; FACCHINI, 2009, p.83). 
 

39 
Enquanto o segundo, nos anos 60, militara em organizações estudantis da esquerda católica e no grupo 

Ação Popular AP, o primeiro, ainda antes do golpe militar de 64, manteve-se próximo de ativistas do 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), sendo que em 69 viria a permanecer 45 dias dentro de uma cela, 

incomunicável, no presídio da Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, por ter escrito o prefácio de uma edição 

dos Diários de Che Guevara. 
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enquanto alternativa libertária que tanto desafiava o poder repressivo dominante de 

direita, como o conservadorismo da esquerda. 

Essa posição iria ter consequências: no mesmo ano em que foi fundado, o jornal 

sofreu inquérito policial por ofensa à moral e bons costumes – várias ações, inclusive 

com escalada de violência, se seguiram ao arquivamento do processo. Essa constante 

pressão, contudo, não se revelaria tão fatal quanto o foram os novos desafios do 

mercado, - o jornal, que sobrevivia das vendas em bancas, não conseguiu enfrentar a 

concorrência dos novos produtos, muitos investindo na pornografia ou erotismo, que 

surgiram com o fim da ditadura –, que aliados às polêmicas internas – algumas delas 

referentes à leitura das vivências de gays afeminados, travestis e bissexuais (que por 

alguns eram lidas como reforços do machismo, por outros eram consideradas o  

expoente máximo da subversão); às posturas frente à institucionalização, ou não, do 

Movimento Homossexual; às relações com os partidos políticos e até à seleção de 

publicação de textos, que cada vez mais provinham de grupos militantes, questionando- 

se assim o equilíbrio entre o não silenciamento dessas vozes e o auto-referencialismo – 

conduziriam ao seu precoce fim, registrado em junho de 81 com a publicação do  

número 37. 

O desaparecimento do Lampião assume um caráter crítico para os grupos de 

ativistas que entretanto se haviam formado. O papel central que o jornal desempenhava 

na visibilização e articulação dos sujeitos, militantes ou não, torna-se mais facilmente 

perceptível através de Alexandre Ribondi, militante do grupo Beijo Livre de Brasília: 

todo mundo ficou órfão porque acabou tudo! Todo mundo se  

recolheu, os grupos deixaram de existir. Não se passou mais a discutir 

homossexualidade. […] Quando o Lampião deixa de existir, os grupos 

deixaram de existir e os que existiam, nós não tínhamos como saber 

deles! Desta forma, era como se não existissem. Eles não tinham 

efeito, não tinham importância (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p.111). 
 

Esta fala torna perceptível o quanto era (e continua sendo) importante um meio 

de divulgação que tornasse possível o contato entre grupos distantes, que desse a 

conhecer as diferentes formas de militância, as diferentes ideias, ações e estretégias que 

proliferavam, para assim possibilitar um sentimento de grupo (TUCHMANN, 1983). 

Este momento, em final da ditadura, demanda dos grupos uma readequação, 

tanto ao nível das bandeiras de luta como ao nível da organização interna e identidade, à 
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qual muitos não souberam responder, acabando por sucumbir às várias crises por que 

passaram. 

A década de 80, em que se registra uma acentuada diminuição no número de 

grupos organizados (ou, ao menos, na visibilidade das suas atuações e, portanto, na 

percepção de sua existência), é caracterizada por novos moldes de conduta no 

movimento e pelo florescimento de uma nova geração de ativistas, que “tinha pouco ou 

nenhum envolvimento em posições ideológicas de esquerda ou anarquistas e se 

mostrava muito menos refratária à ação no campo institucional” (SIMÕES; FACCHINI, 

2009, p.117). As actividades do movimento se retraem em relação a essa articulação 

com outros projetos que propõem uma mudança social ampla, voltando-se mais 

concretamente – quase que exclusivamente – para a luta contra a violência e 

discriminação de gays (principalmente, mas também de lésbicas, pessoas trans e outras 

consideradas sexualmente desviantes) e a disputa por direitos civis igualitários. 

O foco no combate à violência está relacionado, também, ao maior controle 

sobre a notificação e visibilidade, lavado a cabo pelos grupos, no início da década. Em 

aproximadamente dez anos, Luiz Mott – fundador do Grupo Gay da Bahia (GGB) – 

registrou o assassinato de 1200 LGBTs (GREEN, 2000). A grande maioria desses 

crimes, quando julgados, não resulta em prisões. O sistema judicial é, também,  

cúmplice dessa impunidade criminosa: 

o Tribunal de Justiça Militar reduziu a sentença de Cirineu Carlos 

Letang da Silva, ex-soldado da Polícia Militar condenado por 

assassinar o (sic) travesti Vanessa. O juiz que reduziu a sentença de 12 

para 6 anos explicou que os (sic) travestis são perigosos (sic). Vanessa 

foi atingida por tiros no nariz e nas costas (GREEN, 2000, p.288). 
 

Outro exemplo destes crimes (não apenas perpetrados pelos assassinos mas 

também pelas autoridades, que garantem a proteção dos primeiros) foi o homicídio de 

Renildo José dos Santos, vereador do município de Coqueiro Seco, no estado de 

Alagoas: 

em 2 de fevereiro de 1993, a câmara municipal aplicou-lhe uma 

suspensão de suas atividades por trinta dias porque ele havia declarado 

num programa de rádio que era bissexual. Ele foi acusado de «praticar 

atos incompatíveis com o decoro parlamentar». Quando terminou o 

período de sua suspensão, ele não foi readmitido e teve de pleitear a 

ordem de um juiz para que pudesse reassumir o posto na câmara. No 

dia seguinte, ele foi seqüestrado. Seu corpo foi encontrado em 16 de 

março. Seus braços e a cabeça haviam sido amputados e o cadáver 
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queimado. Apesar de cinco homens terem sido presos nesse caso, 

incluindo o prefeito da cidade, eles foram inocentados de qualquer 

envolvimento no assassinato. Ninguém foi punido por este crime 

(GREEN, 2000, p.289). 
 

Mais um exemplo: 
 

 

 

 

 

 

 

 
hoje? 

quanto à polícia, além de cobrar «taxas de protecção», pratica 

extorsões mais diretas, quando […] travestis são presos e 

gratuitamente agredidos. Aliás, em certos lugares do Brasil, é comum 

a polícia prender travestis apenas para que façam limpeza gratuita nas 

delegacias e celas (TREVISAN, 2000, p.236) 
 

Cabe aqui perguntar: quanto desta realidade mudou, realmente, até aos dias de 

 

Triângulo Rosa e GGB se afirmam como paradigmáticos deste período, não 

apenas pelo seu foco de ação
40

, mas também pelas características organizacionais que, 

em relação aos grupos da primeira onda, se constituem como consideravelmente 

distintas: 

[…] foram grupos mais coesos, reunidos cada qual em torno de uma 

liderança reconhecida, carismática, inteligente, articulada e, não  

menos importante, dotada dos recursos simbólicos e materiais 

efetivamente capazes de fazer avançar metas e objetivos mais 

claramente definidos e circunscritos. […] O GGB, por sua vez, não 

apenas privilegiava a conquista de espaços físicos mais adequados às 

atividades que desenvolvia, tendo em vista seu crescimento e 

fortalecimento, como também estava em condições de implementar 

essas preocupações. Certamente estava em jogo aqui a importância de 

aumentar a visibilidade do grupo. Mas o GGB antecipava também  

uma situação que posteriormente se tornaria regra dos anos 1990 em 

diante: para executar projetos bem delimitados, qualquer grupo ou 

associação deveria contar com uma certa infraestrutura própria […] O 

GGB foi pioneiro também em obter registro como sociedade civil sem 

fins lucrativos como agremiação de homossexuais, em janeiro de 

1983. O Triângulo Rosa valeu-se desse precedente e foi também 

oficializado,  no  Registro Civil  de  Pessoa Jurídica, em fevereiro    de 
 
 

 

40 
Entre as ações de maior destaque destes dois grupos – neste período –, destacamos a campanha, junto à 

Assembleia Constituinte, para incluir na Constituição a proibição de discriminar qualquer pessoa com 

base na sua ‘opção sexual’ – depois renomeada ‘orientação sexual’. Tal movimentação possibilitou que 

Mascarenhas falasse aos parlamentares enquanto ativista homossexual e que temas relacionados a esse 

universo fossem discutidos de forma inédita no Congresso Nacional. Outra luta que aqui evidenciamos, 

iniciada em 81 pelo GGB, é a da campanha pela despatologização da homossexualidade do Código de 

Classificação de Doenças do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS). 

Essa vitória, alcançada em 85, merece duplo destaque, não apenas porque antecedeu em 9 anos o mesmo 

reconhecimento por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS), mas, e principalmente, porque teve a 

força de questionar a relação entre homossexualidade e doença que entretanto se fortificava em torno da 

Aids. 
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1985. Outra distinção está na prioridade concedida ao estabelecimento 

de relações com o movimento internacional (SIMÕES; FACCHINI, 

2009, p.123-124). 
 

Nestes, a política é entendida num sentido mais pragmático, voltada mais para a 

atuação institucional. Com o objetivo de verem diminuída a violência contra LGBTs, o 

caminho privilegiado era através da pressão aos poderes Legislativo e Judiciário, 

almejando a alteração, e criação, de leis específicas. Neste sentido, a identidade 

homossexual, dentro do próprio movimento, torna-se menos problemática, porque é 

menos problematizada. Simultaneamente verifica-se a tendência de extirpar da 

homossexualidade aspetos considerados ‘marginais’, que seriam negativos para uma 

imagem pública respeitável. Esse, como se viria a verificar, foi um caminho perigoso, 

pautado pela heteronormatividade, que por isso excluía uma parte significativa de 

vivências e sujeitos, como podemos verificar no estudo de Perlongher (2008, p.105): 

“nos seus primórdios, os grupos gay brasileiros se orientaram a diferenciar-se dos 

travestis, libertando-se da imagem degradada e folclórica do homossexual efeminado, 

festejado apenas no Carnaval”. Dessa forma, quando a Aids surgiu, vários grupos se 

afastaram dessa luta, incompatível que era com uma imagem positiva. Contudo, esse  

não é um movimento universal. 

Para além das mortes e do sofrimento, ou por causa disso, a Aids vai significar 

também o reflorescimento do movimento homossexual
:
 

além de aumentar o número de pessoas que se envolveram no 

movimento buscando informação e apoio, o crescimento de ONGs 

voltadas a prevenção do HIV-AIDS aumentou os recursos e infra- 

estrutura do movimento. Grupos aprenderam a pedir verbas tanto para 

os governos estadual e federal, quanto para organizações 

internacionais. Esses recursos ofereceram a possibilidade de alugar 

locais que também servem de ponto de reunião dos ativistas gays e 

lésbicas (GREEN, 2000, p.292). 
 

Articulado com a restante sociedade civil, o movimento impulsiona, e é 

impulsionado, por debates sobre sexualidade(s) como nunca antes haviam sido feitos, 

dessa forma exigindo a visibilidade de vivências e práticas que até então eram 

silenciadas ou atribuídas a grupos específicos de pessoas. 

A meu ver, o vírus da Aids realizou em alguns anos uma proeza que 

nem o mais bem-intencionado movimento pelos  direitos 

homossexuais teria conseguido, em muitas décadas: deixar evidente à 

sociedade que homossexual existe e não é o outro, no sentido de um 

continente à parte, mas está muito próximo de qualquer cidadão 

comum, talvez ao meu lado e – isto é importante! – dentro de cada um 
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de nós, pelo menos enquanto virtualidade. […] A sociedade passou a 

debater amplamente argumentos a favor e contra sexo anal, sexo oral, 

perversões, quantidade de parceiros/as, uso da camisinha, sexo seguro 

e doenças venéreas, métodos anticoncepcionais, casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, conveniência ou não da adopção de crianças 

em famílias não-padronizadas etc. Deflagrou-se uma epidemia de 

informação, que não tem retorno porque deixará marcas nas próximas 

gerações (TREVISAN, 2000, p.460). 
 

Essa leitura, contudo, não coloca ênfase sobre os impactos que esse grande 

volume de informação sobre sexualidade, por um viés médico, também causou: o 

reforço da sua aproximação ao imaginário da ameaça e da morte, não do prazer e da 

vida. Nesse, campo, da (des)informação, a mídia desempenhou um papel central. As 

notícias chegaram ao Brasil antes mesmo da doença – as primeiras tinham como objeto 

a realidade norte-americana e como fonte as agências noticiosas também desse país, que 

desde os primeiros momentos, sensacionalisticamente, em função dos primeiros 

indivíduos diagnosticados, apelidaram a epidemia de ‘peste gay’ (DARDE, 2006). Essa 

população é então constituída como grupo de risco e responsabilizada pela doença, 

tendo em conta a imagem de promiscuidade e doença que a ela já estava vinculada. Por 

outro lado, é necessário reconhecer também que, ao (re)produzirem notícias com 

frequências, ainda que de forma problemática, os meios de comunicação contribuíram 

para que os sujeitos de manifestassem e cobrassem a atuação governamental para o 

controle da doença. Assim, afirma Fausto Neto (1999, p.21), 

deve-se considerar como dos mais estratégicos o papel das mídias, não 

apenas pela sua competência de anunciabilidade e visibilidade da 

Aids, mas também, ao mesmo tempo, pelo fato de os processos de 

construção de inteligibilidade sobre a Aids dependerem 

gradativamente das práticas das mídias e dos seus respectivos efeitos 

de sentido. 
 

A partir de 1990, essa explosão de casos noticiados na mídia irá também resultar 

num maior envolvimento de outros movimentos sociais, como seja o dos/das 

profissionais do sexo, disseminando o debate por diferentes espaços e geografias, 

acabando por, eventualmente, englobar toda a população mundial na discussão desta 

última grande crise do século passado. Assim, a Aids terá um tremendo efeito na 

mutação das relações sociais, mais concretamente sobre a(s) (homo)sexualidade(s).   Ao 
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longo dos anos 90, esses efeitos, em conjunto com o desenvolvimento de um mercado 

segmentado, irá condicionar, novamente, a configuração do movimento LGBT
41

. 

Entre os vários aspetos, identificados por Regina Facchini (2005), que vão 

caracterizar a tercira onda, salientamos alguns que consideramos especialmente 

importantes para refletir sobre as movimentações atuais: uma marcante presença na 

mídia, o crescente contato com o que acontece e é produzido internacionalmente – tanto 

ao nível do consumo de mercadorias e eventos como ao nível dos debates e 

movimentações políticas –, problematização e denuncia de discursos  religiosos  

pautados pela discriminação e a organização de eventos de rua de grande porte. Para 

além disto, do ponto de vista do formato organizacional, 

passa a preponderar quase definitivamente o modelo das ONGs, que 

levou à contenção do número de membros efetivos; criação de 

estruturas formais de organização interna, elaboração de projetos de 

trabalho em busca de financiamentos; necessidade de apresentação de 

resultados; necessidade de expressar claramente objetivos e objetos de 

intervenção ou de reinvindicação de direitos; profissionalização de 

militantes; maior capacidade e necessidade de comunicação e 

dependência de estruturas, como sede, telefone, endereço eletrônico, 

computador; necessidade de integrar os militantes num discurso 

pragmático; adoção de técnicas de dinâmica de grupo em reuniões e 

atividades; preocupação em ter quadros preparados para estabelecer 

relações com a mídia, parlamentares, técnicos de agências 

governamentais e associações internacionais (SIMÕES; FACCHINI, 

2009, p.138-139). 
 

Quer isto dizer, entre outras coisas, que o movimento LGBT se institucionaliza, 

atravessado por uma complexa rede de influências externas. Nesse sentido, as relações 

entre ativistas e partidos políticos torna-se uma das principais modalidades de 

visibilidade e atuação do movimento, o que não significa, contudo, o término de 

conflitos e polêmicas entre ambos. É também dessa articulação com o Estado, 

principalmente dos programas de combate a doenças sexualmente transmissíveis e Aids, 

 
41 

É neste período que começa a transição da nomeação ‘movimentação homossexual’ para ‘movimento 

LGBT’: para além dos encontros nacionais de homossexuais – realizados desde 1980 sob o  nome 

Encontro Brasileiro de Homossexuais, alterado para Encontro Brasileiro de Lésbicas e Homossexuais 

apenas em 93, e novamente modificado, em 97, para Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Travestis –, 

começam a ser realizados, em 96, encontros específicos de lésbicas. Travestis e transexuais são 

enquadradas no movimento em 95, aquando da participação no VII Encontro Nacional de Gays  e 

Lésbicas , contudo a sua visibilidade política começa a aumentar já em 93, ano em que é realizado pela 

primeira vez o Encontro Nacional de Travestis e Transexuais que Atuam na Luta contra a Aids (Entlaids). 

Bissexuais apenas entram na sigla em 2005, resolução que emergiu do, entretanto novamente renomeado, 

XII Encontro de Gays, Lésbicas e Transgêneros. 
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que resultam grande parte dos financiamentos que permitem o ressurgimento de grupos 

militantes. Gohn (2009, p.13) alerta contudo para os perigos dessas relações, em virtude 

da possibilidade de inversão do protagonismo: a identidade política, em torno da qual os 

sujeitos se organizavam para protestar por mudanças estruturais, torna-se alvo de 

políticas de identidade, 

pré-estruturadas segundo modelos articulados pelas políticas públicas, 

arquitectados e controlados por secretarias de Estado, em parceria com 

organizadores civis […] que desempenham o papel de mediadores. 

[…] A dimensão política […] desaparece da ação coletiva justamente 

por ser capturada por estruturas políticas – de cima para baixo, na 

busca de coesão e de controle social. 
 

Feito o alerta, notamos também que é com apoio no reforço financeiro estatal que 

começam a ganhar força, a nível nacional, grupos de travestis e transexuais, que, 

organizando-se em torno de eventos como o Entlaids, discutem assuntos relacionados à 

Aids, mas também outros, como seja o de reivindicar “mudanças nas ações de  

segurança pública, e acesso á educação e ao mercado de trabalho, além de debaterem 

questões relacionadas aos serviços de saúde.” (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p.142). 

Apesar da conquista de alguma visibilidade política de grupos de lésbicas, travestis e 

transexuais    (bissexuais    muito    raramente    são    mencionados/as    na   bibliografia 

consultada)
42

, são os grupos de gays que continuam a receber maior volume de apoios – 

são também eles que continuam a ocupar mais espaços. 

 
Em torno destes temas – visibilidade e representatividade – se têm concentrado 

alguns dos mais acalorados e duradouros debates internos ao movimento. Tais 

confrontos, obviamente, extravasam os ambientes e ações  tradicionalmente 

consideradas políticas. Visibilidade e representatividade dizem respeito à vida (e à 

morte), no seu todo, não a momentos específicos e isolados. É necessário colocar em 

perspetiva que orgulho e imagens positivas nos fala o movimento, que comportamentos, 

identidades e estéticas ele contempla, como estamos a caminhar, porquê, para onde e 

com quem. Dito isto, a movimentação de pessoas trans tem-se mostrado, na nossa 

opinião, como um dos mais férteis fenômenos para repensar e questionar esses sentidos. 

Com foco nos campos do gênero e da sexualidade, destabilizam categorias 

 

42 
Dos 84 grupos reunidos no I Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas que Trabalham com Aids e VIII 

Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas, apenas três eram de travestis e outros três eram exclusivamente 

lésbicos – estes dados dão pistas para perceber de que representatividade falo quando utilizo a sigla 

LGBT, que sujeitos, dentro de um movimento historicamente marginalizado, têm conseguido voz nos 

debates que sobre eles falam. 
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de “homens” e “mulheres” e de “masculinos” e “femininos” que 

convencionalmente se estribaram na distinção binária entre os sexos, 

mesmo quando esses sexos eram pensados como sendo da “alma” e 

não do corpo. É um fenômeno político e cultural de alcance mais 

amplo, que transcende o movimento LGBT, mas não deixa de incidir 

nele de forma aguda, além de trazer uma série de questionamentos 

também para o movimento feminista (SIMÕES; FACCHINI, 2009, 

p.159) 
 

Esta constatação demonstra bem como a expressão “to come home, of course, 

you first had to ‘come out’”
43 

(SPARGO, 1999 apud LOURO, 2001, p.543) não pode  

ser aplicada de forma automática a todas as subjetividades que, a priori, consideramos 

integrantes da comunidade LGBT. Tornar pública a condição transexual  (homossexual, 

lésbica, bissexual, etc.), acabar com esse segredo que empurra vidas, ou ao menos 

vivências, para a sombra, não significa a automática pertença a uma nova ‘casa’ (nem a 

expulsão daquela que já era habitada)
44

. 

É importante, portanto, frisar, que a ‘comunidade’ LGBT é uma ‘comunidade 

imaginada’, no sentido em que nela é necessário “criar laços imaginários que  permitam 

«ligar» pessoas que, sem eles, seriam simplesmente  indivíduos isolados, sem    nenhum 

«sentimento» de terem qualquer coisa em comum” (SILVA, 2005, p.85). Composta por 

imagens, eventos históricos e discursos, é criada a ideia de uma origem comum, a qual 

teria o poder de unificar os indivíduos em torno de supostas experiências 

compartilhadas – enfim, um “dispositivo discursivo que representa a diferença como 

unidade ou identidade” (PEREIRA, 2006, p.475). Tal dispositivo pode ser percebido no 

percurso do movimento homossexual/LGBT, que nesse processo elaborou uma espécie 

de “identidade étnica forjada com instituições culturais e políticas própias, festivais, 

bairros e inclusive bandeira própria” (GAMSON, 2002, p.142, tradução nossa). Como 

 

 

 

 

43 
A citação diz respeito ao dilema de ‘assumir-se’ ou ‘permanecer enrustido’, que, a partir dos anos  

70/80, afirma Guaciara Louro (2001, p.543), passa “a ser considerado um divisor fundamental e um 

elemento indispensável para a comunidade. Na construção da identidade, a comunidade funciona como o 

lugar da acolhida e do suporte – uma espécie de lar. Portanto, haveria apenas uma resposta aceitável para 

o dilema […]: para fazer parte da comunidade homossexual, seria indispensável, antes de tudo, que o 

indivíduo se ‘assumisse’, isto é, revelasse seu ‘segredo’, tornando pública sua condição.” 
 

44 
Não pretendemos com esta fala discorrer acerca da importância e consequências do ‘come out’, da 

‘saída do armário’ – processo esse que antes de ser político é, consideramos, pessoal –, mas de como esse 

elemento, ainda que considerado fundamental na constituição das identidades L, G, B e T, se revela 

problemático. Se por um lado podemos considerar que existe, de alguma forma, essa ‘cobrança’, quando 

tal se concretiza nem sempre tem os resultados esperados, uma vez que a comunidade é, também, 

atravessada por expectativas socialmente construídas. 
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origem edificante foram instituídas as violências, rejeições e exclusões que esses  

sujeitos experimentam por contrariarem as normas sociais. 

Nesta perspetiva, podemos dizer que o movimento LGBT se pauta, 

historicamente, por uma política essencialista – não em termos ontológicos (ainda que tal, 

por vezes, também se verifique) mas em termos de experiências vividas, de lutas e sofrimentos. 

Essa forma de fazer política é, contudo, problematizada dentro do próprio movimento, 

não podendo ser considerada a única possível. Violências, rejeições, exclusões, assim 

como visibilidade e representatividade, não são iguais, nem dentro da comunidade, nem 

tão pouco dentro de cada letra: nelas cabem uma infinitude de subjetividades diversas, 

que não podem ser reduzidas a um único aspeto, seja o da orientação sexual ou o da 

identidade de gênero (que, desde logo, não necessariamente coincidem nas demandas). 

É  necessário  desessencializar  esses  laços,  que  construímos  com  base  numa ilusória 

igualdade. Não uma eventual autonomia total dos sujeitos
45  

– ou, para aplicar esta    fala 

ao tema em discussão, uma eventual proposta de desmembramento dessa comunidade 

imaginada que é a LGBT, almejando em seu lugar ramificações diversas –, mas a sua 

crítica constante. É esta crítica que tem nutrido, também, o ativismo de homens e 

mulheres transexuais e travestis. 

Se recuperarmos o que já foi considerado acerca do fim do jornal Lampião, das 

consequências que daí resultaram para os grupos de militantes, tornar-se-á fácil 

compreender que é necessário voltar a falar de visibilidade, termo que se torna 

fundamental ao falarmos de politização, mudança social e ativismo, todos temas 

interligados. Ao mesmo tempo que o ativismo tem o potencial de aumentar a 

consciência politica, a consciência política tem o potencial de conduzir à ação que 

ambiciona a mudança social – esse complexo processo, entretanto, é, simultaneamente, 

causa e efeito da visibilidade, que torna possível que pessoas se percebam e se tornem 

percebidas como integrantes de um grupo social antes invisível, partilhando crenças e 

sentimentos com outros indivíduos que dele fazem parte (JESUS; ALVES, 2010, p.10). 

Em jeito de conclusão desta seção, apontamos que é também em torno do 

transfeminismo (por vezes apelidado de feminismo transgênero) que pessoas trans  mais 

 
45 

Não defendemos a ideia de total autonomia por esta, entre outros aspetos, pressupor a ideia de 

autodeterminação, autogoverno, o que inevitavelmente choca com a ideia de que somos constituídos/as 

em sociedade, de que estamos irrevogavelmente ligadas umas aos outros. 
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recentemente se têm organizado, construindo espaços de reflexão e partilhas de 

experiências – esses debates têm forte presença na internet, principalmente no facebook, 

twitter e tumblr, o que possibilita um contato mais abrangente e plural (também maior 

controle e segurança) de participantes. Ele surge da vontade/necessidade de pessoas 

trans serem as protagonistas de suas próprias histórias e lutas, umas vez que dentro de 

outros movimentos em que supostamente elas estariam contempladas (destacamos o 

LGBT e o feminista), o que historicamente se verifica é o silenciamento de suas pautas  

e ações. Freitas (2005) expressa bem essa posição: 

nosso papel histórico deve ser construído por nós mesmxs. O 

transfeminismo é a exigência ao direito universal pela auto- 

determinação, pela auto-definição, pela auto-identidade, pela livre 

orientação sexual e pela livre expressão de gênero. Não precisamos de 

autorizações ou concessões para sermos mulheres ou homens. Não 

precisamos de aprovações em assembléias para sermos feministas. O 

transfeminismo é a auto-expressão de homens e mulheres trans e 

cissexuais. O transfeminismo é a auto-expressão das pessoas 

andrógenas em seu legítimo direito de não serem nem homens nem 

mulheres. Propõe o fim da mutilação genital das pessoas intersexuais  

e luta pela autonomia corporal de todos os seres humanos. 
 

Bebendo de teorizações feitas por autoras como Butler (2003) e Haraway  

(2009), em que é colocada em suspensão a certeza biológica dos corpos-subjetividades e 

onde cabe, portanto, uma compreensão mais alargada “do que é 

feminilidade/masculinidade e do próprio “ser mulher” como algo não ontológico, um 

processo permanente de construção e sem um modelo único ou destino final” 

(COACCI, 2014, p.153), o transfeminismo propõe uma política feminista de coalizão 

entre mulheres – e até homens, principalmente trans – de diferentes backgrounds, 

pautada por sororidade (KOYAMA, 2001). Sendo relativamente recente, estas 

considerações devem ser tidas como provisórias, levando em conta que suas leituras e 

falas são múltiplas, estando ainda em disputa suas significações (mais ou menos 

estáveis) e reconhecimento. Desde que surge, ele é pautado por confrontos, inclusive 

dentro  do(s)  feminismo(s)
46

.  Esses  embates,  pelo  reconhecimento  de  novos sujeitos 

dentro do movimento, não são, obviamente, novidade: 

 
sempre que um grupo de mulheres previamente silenciado se começa  

a fazer ouvir, outras feministas são desafiadas a repensar a ideia de 

quem representam e pelo que lutam. Esse processo, que por vezes 

 
46 

Para um debate acerca das movimentações em torno da entrada e reconhecimento de pessoas trans no 

movimento feminista (no Estados Unidos, no continente sul-americano e no Brasil) pode ser consultado 

Coacci (2014). 
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conduz a dolorosas percepções dos nossos próprios preconceitos e 

opressões internalizadas, eventualmente beneficia o movimento, 

alargando nossas perspectivas e delimitações (KOYAMA, 2001, n.p., 

tradução nossa). 
 

É sobre esta ideia mesmo que o transfeminismo também opera: o 

reconhecimento de privilégios, não apenas dos sujeitos externos ao movimento, mas 

dentro deste e do próprio sujeito que os aponta. Essa leitura está em harmonia com uma 

postura interseccional, em que é defendida a não-existência de uma hierarquia de 

opressões, “nem nos termos do falocentrismo, nem nos de qualquer outro candidato à 

posição de «condição primária de opressão»” (BUTLER, 2003, p.34). 

A relação com outros movimentos é estreita: para além do feminista (do de 

influência negra, principalmente, em que Bell Hooks, Angela Davis e Audre Lorde são 

nomes centrais), salientamos o de travestis e transexuais (não necessariamente 

feminista), negro, LGBT (principalmente de influência queer) e de prostitutas. Dois 

pontos centrais podem ser apontados nessas conexões: 1) a defesa de que cada indivíduo 

tem o direito de narrar/ expressar sua identidade e a tê-la respeitada pela sociedade; 2) a 

defesa de que cada indivíduo tem o direito, e capacidade, de tomar decisões sobre o seu 

próprio corpo, bem como a rejeição e denúncia dos abusos que sobre eles sejam 

perpetradas por autoridades médicas, policiais, políticas, religiosas, ou outras 

(KOYAMA, 2001, n.p.). Dentre as suas reivindicações, apontamos a desconstrução do 

binarismos de gênero, bem como das ideias biológicas que sustentam construções em 

torno das concepções de ‘mulheres e homens de verdade’ (ou seja, cis); a 

despatologização das identidades trans, que coloca violentos limites sobre a autonomia 

de tais sujeitos; visibilidade, não só de pessoas trans, como um todo, mas alertando para 

a ‘diferença dentro da diferença’, ou seja, trans negras/os, gordas/os, não-heterossexuais 

(sublinhando que identidade de gênero e orientação sexual não são sinônimos), 

portadoras/es de deficiência, etc.; direitos sexuais e reprodutivos (tanto para pessoas cis 

como para pessoas trans – de que é exemplo o direito ao aborto, tanto para mulheres cis 

como para homens trans), exigindo o fim da esterilização dos corpos como requisito 

para que suas identidades sejam reconhecidas (RODRIGUES; CARNEIRO; 

NOGUEIRA, 2014). 

Sobre a despatologização das identidades trans é ainda necessário sublinhar que 

algumas travestis e transexuais rejeitam essa postura, afirmando que tal poderia 

ocasionar  maior  dificuldade  no  acesso  a  cuidados  de  saúde  gratuitos  no   processo 
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transexualizador, ou seja, uma perca dos direitos já alcançados. Dessa forma, a 

classificação da transexualidade e travestilidade como patologia é compreendida, 

também, como estratégia que pode ser utilizada em prol dos interesses dos próprios 

sujeitos patologizados. O custo desse uso estratégico, ou seja, a entrada dentro dessa 

categoria que colhe a autonomia dos sujeitos em se narrarem e afirmarem como capazes 

nas tomadas de decisões sobre si próprias, é contudo apontado, por transfeministas, 

como alto demais. Nesse sentido, Butler (2003) aponta ainda o perigo do uso estratégico 

de discursos e representações: eles sempre têm significados que transbordam os 

propósitos a que se destinam. Assim, o uso estratégico de patologias significará não 

apenas o acesso (precário) a cuidados de saúde gratuitos, mas a reprodução do discurso 

médico, cissexista, que choca de frente com o transfeminismo. Como aponta Coacci 

(2014, p.155), “o discurso da patologização será necessariamente muito mais público 

que o da estratégia, podendo orientar a forma como outras pessoas percebem a 

transexualidade ou até a si mesmxs”. 
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3. DISCURSOS 

 

 

Desde o surgimento das civilizações estruturadas hierarquicamente que a história 

da humanidade tem sido marcada por relações de poder. Esta percepção é sustentada 

pelas ciências sociais e humanas, que têm concedido longos tratados a tais relações. 

Como se constitui e materializa o poder, como analisar, e porquê, a (i)legitimidade das 

suas concretizações são alguns dos problemas que, como posto, orientam o presente 

capítulo. 

Tomando o ocidente como referente, João Pissarra Esteves (1997) defende que o 

poder tem sido interpretado, maioritariamente, de acordo com duas racionalidades 

distintas: por um lado, o domínio do homem pelo homem, “tradição em que o poder se 

perpetuou como tirania e assumiu, não raras vezes, as formas mais tenebrosas de terror” 

(ESTEVES, 1997, p.440), por outro, o poder como sendo baseado no apoio que o povo 

concede às instituições e normas que regulam a vida coletiva – neste, o esquema não 

será dominação-autoridade-obediência, uma vez que “o poder encarna a máxima 

dignidade da política e exclui a violência” (ESTEVES, 1997, p. 440). Os investigadores 

que se filiam às premissas que compõem o campo da Análise Crítica do Discurso  

(ACD) rejeitam tão simples (e dicotômicas) interpretações do poder. Antes de avançar 

para teorizações mais aprofundadas sobre esse programa de estudos, fazemos algumas 

considerações acerca de ‘dialogismo’, conceito importante para compreender a noção de 

discurso aqui defendida. Desenvolvido por Bakthin e outros estudiosos que com ele 

trabalhavam (apelidados no seu conjunto como Círculo de Bakhtin), nele é sublinhada a 

centralidade que o Outro desempenha na construção do discurso e, consequentemente, 

na construção do poder, pois “se o discurso controla mentes, e mentes controlam ação, é 

crucial para aqueles que estão no poder controlar o discurso em primeiro lugar” (VAN 

DIJK, 2010, p. 18). 

Fiorin (2006, p.19) utiliza o termo dialogismo para se referir às “relações de 

sentido que se estabelecem entre dois enunciados”. Para melhor explicar, consideremos 

a palavra ‘mentiroso’: tomada de forma isolada, não tem sentido – não está dirigida a 

ninguém em particular, não está contextualizada, não tem uma voz que a torne viva. As 

palavras apenas ganham o estatuto de enunciados quando comunicam algo, quando 

ganham significado, quando proferidas por alguém, em determinado contexto, com   um 
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(ou vários) destinatário(s), com um objetivo concreto. São acontecimentos irrepetíveis, 

os enunciados, uma vez que toda a vez que proferidos são dotados de valorizações, 

entonações e direções distintas. Classificados como as unidades reais da comunicação, 

são sempre a réplica a um diálogo. Fora dessa relação, que coloca em contato diferentes 

sujeitos e distintos discursos, o enunciado não existe: “nele estão sempre presentes ecos e 

lembranças de outros enunciados, com que ele conta, que ele refuta, confirma, completa, 

pressupõe e assim por diante. Um enunciado ocupa sempre uma posição numa esfera de 

comunicação sobre um dado problema” (FIORIN, 2006, p. 21). 

O dialogismo está então intrinsecamente relacionado à noção de alteridade 

disseminada pelos Estudos Culturais: o Outro (discurso) assume uma importância 

capital, tanto ao nível da identificação como ao nível da diferença. Para compreender o 

significado dos enunciados é necessário compreender as relações dialógicas existentes 

entre os diferentes discursos. É a partir do Outro que são formulados, numa relação de 

aproximação e afastamento, sempre heterogênea, revelando o 

seu direito e o seu avesso. Por exemplo, quando se afirma “Negros e 

brancos têm a mesma capacidade intelectual”, esse enunciado só faz 

sentido porque ele se constitui em contraposição a um enunciado 

racista, que preconiza a superioridade intelectual dos brancos em 

relação a outras etnias. Essa declaração deixa ver seu direito, a 

afirmação da igualdade intelectual de brancos e negros, e seu avesso, a 

superioridade dos brancos (FIORIN, 2006, p. 24) 
 

Levando em conta tanto as vozes individuais como as vozes sociais – os 

enunciados se manifestam na esfera privada, por exemplo na relação entre pais e filhos, 

e na esfera pública, como é o caso do debate político do Estado – Fiorin (2006, p. 27) 

coloca que esses conceitos “de individual e de social, em Bakhtin, não são, porém, 

simples nem estanques”. Essa fluidez decorre da importância que a alteridade ocupa no 

pensamento do intelectual russo: defendendo que a maioria das opiniões é social, e 

portanto que as ações no mundo, inclusive os discursos, estão condicionadas pelo Outro, 

a reflexão, em Bakhtin, de que o ser humano não é completamente assujeitado é 

sustentada pelo conceito inaugural – através da implícita possibilidade de réplica, o 

dialogismo permite ao sujeito atuar criativamente nas duas vertentes, conjugando o 

aspecto individual e social, resultando em um fenômeno sempre em construção, único. 

Frisado que os enunciados são gerados a partir de outros – não apenas os 

passados mas também os futuros, uma vez que o discurso tem por objetivo incentivar à 

ação e, portanto, à (re)produção de outros discursos –, é importante salientar que 
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a circulação de vozes numa formação social está submetida ao poder. 

Não há neutralidade no jogo de vozes. Ao contrário, ele tem uma 

dimensão política, uma vez que as vozes não circulam fora do 

exercício de poder: não se diz o que se quer, quando se quer, como se 

quer (FIORIN, 2006, p. 32). 
 

Na ACD, a relação entre discurso e poder é caracterizada pela inconstância. Ou 

seja, simultaneamente condicionados e condicionando o poder, os discursos, 

como os silêncios, nem são submetidos de uma vez por todas  ao 

poder, nem opostos a ele. É preciso admitir um jogo complexo e 

instável em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e 

efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de resistência e 

ponto de partida de uma estratégia oposta. O discurso veicula e produz 

poder; reforça-o mas também o mina, expõe, debilita e permite barrá- 

lo (FOUCAULT, 1999, p.96). 
 

Assim, o discurso “torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o 

deslocamento e a transformação do homem (sic) e da realidade em que ele vive” 

(ORLANDI, 2009, p.15). Sobre a porosidade dos discursos falaremos mais adiante. 

Primeiro, importa definir o que entendemos por ‘discurso’
47

, salientando que esse é um 

termo que nos variados campos do conhecimento, pelos/as variados/as autores/as que os 

compõem, tem recebido diferentes definições. Neste trabalho adotamos uma definição 

que se enquadra dentro da ACD, na qual o mesmo é tido como um objeto socio- 

histórico, atravessado por relações de poder e ideologias, “capaz de constituir as 

dimensões sociais do conhecimento, das relações e da identidade social” 

(MAGALHÃES, 2001, p.16). Percebido como campo de embates ideológicos, importa 

compreende-los 

como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. 

Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais 

que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna 

irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse «mais» que é preciso fazer 

aparecer e que é preciso descrever (FOUCAULT, 2008, p.55, grifo do 

autor). 
 

Esse ‘mais’ é o que permite a convergência dos estudos dos analistas críticos do 

discurso: suas proposições são motivadas pelas complexas relações que se desenvolvem 

entre  sujeitos  e  linguagem,  procurando  por  meio  delas  perseguir  programas        de 

 

 

47 
Aqui, a noção de discurso – no singular – e discursos – no plural – não devem ser confundidas: se a 

primeira diz respeito à prática social possibilitada pelo uso da linguagem, seja falada, escrita ou em outras 

modalidades (fotografias, gestos, expressões faciais, etc.), a segunda foca “modos de significar áreas da 

experiência a partir de uma perspectiva particular (por ex., discursos patriarcais versus feministas da 

sexualidade)" (FAIRCLOUGH, 2001, p.34). 
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investigação que questionem (e atuem sobre) o poder, o conhecimento, crenças, 

ideologias, enfim, as ações e relações humanas. 

 

 

 

3.1. ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

 

 

A Análise Crítica do Discurso, ou como Van Dijk (2010) prefere colocar, os 

Estudos Críticos do Discurso (ECD) – nomeação que adotamos daqui para diante –, 

devem ser compreendidos como um “movimento científico especificamente interessado 

na formação de teoria e na análise crítica da reprodução discursiva de abuso de poder 

[…]” (VAN DIJK, 2010,  p.9). Quer isto dizer que os investigadores que a esses  

Estudos se vinculam partilham uma atitude ‘normativa’ específica que norteia as suas 

pesquisas, mas os métodos e premissas teóricas que acionam são multidisciplinares, 

resultando numa heterogeneidade de abordagens possíveis. Esse pluralismo teórico- 

metodológico é percebido como uma mais-valia desde que determinado conjunto de 

princípios fundamentais não seja desvirtuado. Para melhor compreender que princípios 

são esses importa recuperar um pouco da história dos ECD, ou seja, refletir sobre alguns 

dos discursos que contribuíram para a sua emergência e proliferação acadêmica. 

Não ambicionando fazer um mapeamento minucioso das suas raízes
48

, arriscamo- 

nos a considerar que a influência que mais diretamente contribuiu para o surgimento dos 

ECD foi a da Linguística Crítica (LC). Assim apelidada pela primeira vez em 1979 (no 

livro Language and Control, da autoria de Fowler, Hodge, Kress e Trew – 

pesquisadores da universidade inglesa East Anglia), em torno dela se reuniram 

investigadores que compreendiam a linguagem como prática social, interessados em 

“correlacionar as estruturas social e linguística, procurando mostrar que os grupos e as 

relações sociais influenciavam o comportamento linguístico dos indivíduos, inclusive 

sua cognição” (APT, 2010, p.51). Esses objetivos estavam em concordância com a 

leitura que faziam do seu papel social enquanto cientistas, considerando-o como 

importante para a compreensão da sociedade através dos estudos linguísticos. Para além 

disso, a LC revelar-se-ia também importante pela forma como buscou fundamentar as 

 
 

48 
São vários os campos de conhecimento em que elas encontram sustento: “Retórica, Linguística textual, 

Antropologia, Filosofia, Sócio-Psicologia, Ciência Cognitiva, Estudos Literários e Sociolinguística, bem 

como em Linguística Aplicada e Pragmática” (WODAK; MEYER, 2009, p.1, tradução nossa). 
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suas hipóteses: por meio da interdisciplinaridade, (re)interpretando e (re)utilizando 

ideias e conceitos de distintas teorias linguísticas e sociais, demonstrando que as 

fronteiras entre diferentes áreas do saber se podem revelar menos rígidas e mais 

produtivas do que se suponha. 

Dessa forma, afirma Azevedo (2008), começam a surgir ramificações nos estudos 

do discurso, possibilitadas por transformações em relação a conceitos como ‘língua’ – já 

não vista unicamente como um sistema de regras mas como uma (ou várias) 

potencialidade(s) a significar – e ‘sujeito’ – a partir das discussões psicanalistas sobre o 

inconsciente, a noção de ‘sujeito autônomo’ começa a ser, cada vez mais, questionada. 

Neste processo, várias são as influências vindas de campos como a filosofia, sociologia 

e outras ciências sociais, permitindo uma problematização mais aprofundada das 

relações que, por meio do discurso – e nele materializadas –, se desenvolvem entre 

sujeitos e sociedade. Contributos teóricos de Gramsci, Foucault e Bourdieu – para 

apenas citar alguns nomes – são tomados como essenciais para trabalhar conceitos caros 

aos investigadores críticos do discurso, como seja poder, violência, ideologia, discurso e 

transformação social. 

De acordo com a bibliografia consultada, 1991 pode ser estabelecido, 

virtualmente, como o ano de nascimento dos ECD (ou ACD)
49

. Esse marco é defendido 

tendo em conta o simpósio que em Amsterdã reuniu Teun van Dijk,  Norman  

Fairclough, Gunther Kress, Teun van Leuween e Ruth Wodak. Hoje consagrados  como 

alguns dos expoentes máximos desses Estudos, nas diversas abordagens que propõem, 

tal evento foi essencial para a partilha de reflexões, dúvidas e desejos, permitindo 

discutir teorias e métodos. Foi também nesse encontro que mais solidamente foi dado 

um sinal de amadurecimento nas reflexões que caracterizarão a nova disciplina: é 

lançado o primeiro periódico a ela dirigida, Discourse and Society (editado por Teun 

van Dijk), com o objetivo de possibilitar a articulação entre os teóricos, tornando 

possível o planejamento de uma agenda de pesquisas e atividades de divulgação. Nos 

anos que se seguem, através da realização de mais eventos, por meio da publicação de 

livros (e outros materiais) e com o aumento do número de investigadores que buscam 

fundamentar  “um  quadro  teórico  no  qual  questões  de  ordem  lingüística, discursiva, 

 
49 

Importa contudo salientar que é em 1985 que a expressão ‘análise crítica do discurso’ é utilizada pela 

primeira vez, no artigo Journal of Pragmatics, de Fairclough (MAGALHÃES, 2005, p.2). 
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social, histórica e ideológica tivessem não só a mesma ênfase, mas fossem trabalhados 

de forma articulada” (AZEVEDO, 2008, p.27), os ECD se afirmam como campo de 

estudos com identidade própria e objetivos concretos. 

Para pensar os ECD é pertinente recuperar as observações que Magalhães (2009) 

tece a respeito da já citada obra organizado por Wodak e Meyer (2009): diz a autora 

que, observadas as escolhas lexicais utilizadas pelos dois investigadores para definir, ou 

fazer referencia, aos ECD, é encontrada uma ampla variedade de termos – no caso de 

Wodak variam de teoria, abordagem, escola, paradigma de AD (Análise do Discurso), 

pesquisa, grupo, entre outras, enquanto Meyer, reconhecendo 

a dificuldade de nomear a ACD como teoria, método ou política 

devido à diversidade de teorias às quais os analistas se afiliam e de 

métodos que usam para atingir o seu propósito […]introduz os 

conceitos de posicionamento ou posição que parecem contemplar a 

diversidade inerente da ACD sem, contudo, deixar de ressaltar os 

princípios básicos e comuns que permitem o mapeamento de um 

terreno comum para as diferentes abordagens (MAGALHÃES, 2009, 

p.26). 
 

É numa aproximação a esta última consideração que, para esclarecer o nosso 

entendimento dos ECD, utilizamos as palavras de Van Dijk (2003a, p.144): 

a ACD não é uma orientação investigativa entre outras, como a 

gramática TG ou linguística sistémica, e tampouco é uma  

subdisciplina da análise discursiva como a psicologia do discurso ou a 

análise conversacional. Não é um método, nem uma teoria que 

simplesmente possa aplicar-se aos problemas sociais. A ACD pode 

realizar-se em, ou combinar-se com, qualquer enfoque e sub-disciplina 

de humanidades e de ciências sociais. O ACD é  antes  uma 

perspectiva, crítica, sobre a realização do saber […] 
 

Esta leitura, para ser produtiva, deve ser (sempre) alvo de análise, pois a verdade 

é que os discursos (científicos, inclusive) que dizem operar de acordo com uma 

perspectiva crítica são mais comuns do que talvez seria de esperar em um mundo 

(ocidental) fortemente influenciado pela tradição positivista (que valoriza uma ciência 

‘não valorativa’). Os ECD fundamentam-se na noção de que a ciência, prática motivada, 

portanto condicionada, por interações sociais, não deve ser compreendida unicamente 

como análise explicativa da sociedade, mas, para além disso, deve ser orientada por uma 

crítica que contribua para a possibilidade de transformações sociais abrangentes. 

A (suposta) neutralidade axiológica é rejeitada, como também o são outros 

conceitos fundantes da ciência tradicional positivista que defende a possibilidade de 
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trabalhar com ‘fatos puros’, imperturbáveis pela ação do investigador e incapazes de 

sobre ele agirem, tesouros que guardam verdades objetivas e verificáveis, sendo missão 

do cientista descobri-las e reproduzi-las. 

Tendo em atenção que a ciência é sempre condicionada por estruturas sociais, e 

que os investigadores, como qualquer outro sujeito, ocupam posições hierárquicas de 

poder e status (que são mais ou menos fluídas, dependendo dos contextos), a reflexão 

acerca do seu papel na sociedade “transforma-se em uma parte inerente da tarefa 

proposta pela análise do discurso” (VAN DIJK, 2010, p.114). O reconhecimento, por 

parte dos analistas críticos do discurso, de que os seus trabalhos, como quaisquer outros, 

são motivados social, econômica e politicamente, resulta na exigência de uma 

autocrítica constante sobre as premissas que norteiam os seus percursos, porque assim 

os decidem percorrer, como e com que objetivos. É preciso pensar a relação teoria- 

prática, do mesmo modo como é imprescindível refletir sobre os múltiplos e mutáveis 

elos entre sociedade, objeto, contexto e investigador. Desta forma, 

a denominação ‘crítico/crítica’ apenas implica padrões éticos 

específicos: uma intenção de tornar a própria posição, os interesses de 

pesquisa e os valores explícitos e os critérios transparentes tanto 

quanto possível, sem a necessidade de desculpar-se pela posição  

crítica do trabalho (WODAK; MEYER, 2009, p.7, tradução nossa). 
 

Faz parte desta postura observar alguns dos desafios que a produção do 

conhecimento científico apresenta. Desde logo será pertinente reconhecer a dificuldade 

que é lidar com as palavras ao redigir ideias, hipóteses, dúvidas, conclusões, enfim, tudo 

o que diga respeito à articulação dos pensamentos. Quando a complexidade das ideias – 

e suas necessárias articulações – aumenta, aumenta também a referida dificuldade. Aí 

encontramos um dos principais desafios postos aos cientistas, em geral, e aos analistas 

críticos do discurso em particular, tendo em conta a sua orientação para a 

multidisciplinaridade. 

As pesquisas desenvolvidas nos ECD não se destinam unicamente, nem 

principalmente, às “estantes das bibliotecas, nem são feitas para a satisfação pessoal de 

nossa curiosidade como pesquisadores/as” (RESENDE, 2012, p.109) – elas são antes 

pensadas, desenvolvidas e redigidas para as pessoas, mais concretamente para as  

pessoas sobre (e com) as quais os estudos se debruçam. Assim, é fulcral tentar 

desenvolver trabalhos que, ao serem divulgados – e sem este passo arriscamos a dizer 

que tudo o que aqui defendemos perde o sentido –, sejam construídos tendo em conta   a 
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provável heterogeneidade do(s) público(s): composto(s), muito provavelmente, por 

pessoas com menos privilégios sociais do que os investigadores e com acesso 

diferenciado (isto é, mais reduzido) a recursos (desigualmente distribuídos) como a 

educação. É então preciso redobrar esforços para produzir discursos que sejam tão 

democráticos quanto possível, tanto no que à produção de conhecimento diz respeito 

como ao acesso (material e cognitivo) a tais produções. 

Sendo uma das dimensões em foco nas investigações dos ECD, é interessante 

notar como a complexidade das palavras, dos discursos, enfim, da linguagem, 

acompanha e destabiliza todo o trabalho das/os pesquisadoras/es, desde o seu início (ou 

inclusive antes) até à sua divulgação (o que, em verdade, não é surpreendente, uma vez 

que o(s) discurso(s) é (são) entendido(s) como prática(s) sociai(s)
50

). Isto acontece por 

os sujeitos serem constituídos, desde sempre, por discursos. Assim, investir em um 

trabalho que tenha entre os seus objetivos desnaturalizar relações abusivas de poder e 

fazer frente a dicotomias e objetivismos positivistas (que postulam o apagamento do 

sujeito que observa), significa, mais do que se colocar frente às estruturas hegemônicas 

que orientam (até certa medida) o agir social, colocar-se perante si mesmo, buscando  

um constante (mas equilibrado) processo de estranhamento que questione as crenças e 

opiniões construídas, e tidas como certas, ao longo de anos. Analisar discursos, diz 

Azevedo (2008, p.19), 

é prescindir do conforto de um lugar estabilizado, dado, concreto e 

assumir o trabalho cotidiano da (re)invenção, assumir a fluidez, o  

risco e a responsabilidade por esse mundo. […] É mostrar que 

verdades são crenças. E que estas são construídas em relações de 

forças […] 
 

Colocando enfase neste aspeto, de que o próprio sujeito investigador é um 

processo sempre em construção, frisamos a importância da perspetiva crítica nos ECD, 

ao mesmo tempo que reconhecemos (novamente) a inevitável incompletude de todos os 

discursos, este inclusive. Esta é, então, uma característica inescapável de toda a teoria, 

50 “Compreender o discurso como uma prática social implica uma relação dialética entre determinado 

evento discursivo e a[s] situação[ões], instituição[ões] e estrutura[s] social[ais] que o enquadra(m): o 

evento discursivo é moldado por elas, mas também as molda. Ou seja, o discurso constitui o social, bem 

como é socialmente condicionado – ele constitui situações, objetos de conhecimento, as identidades e 

relações sociais entre pessoas e grupos de pessoas. Constitui o social, no sentido de que ajuda a sustentar 

e reproduzir o status quo, mas também contribui para a sua transformação. Sendo que o discurso é 

socialmente consequente, em torno dele são erigidas importantes questões relativas ao poder [social]. 

Práticas discursivas podem ter enormes efeitos ideológicos […] uma vez que elas representam objetos e 

posicionam pessoas” (FAIRCLOUGH; WODAK, 1997 apud WODAK; MEYER, 2009, p.5/6). 
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que sendo “uma construção mental simplificada/idealizada e, por isso mesmo, 

naturalmente reducionista [...] sem falar em sua face multicultural [...], não consegue, 

por mais que o queira ou prometa, abarcar tudo e oferecer a última explicação” (DEMO, 

2009, p.53) 

Teorias não são verdades, ao menos não no sentido positivista, mas formas de 

interpretar, compreender e comunicar a realidade, sempre incompletas, sempre 

mutáveis, sempre, também, campos em que está em jogo o poder de construir e 

reconstruir o mundo. Voltados para o estudo da reprodução do abuso de poder por meio 

do discurso, o propósito dos ECD neste quesito é explícito: “contribuir para uma 

mudança social especifica em favor dos grupos dominados. Eles se examinam 

criticamente para observar se os resultados de suas pesquisas podem beneficiar a  

posição dominante dos grupos poderosos na sociedade” (VAN DIJK, 2010, p.16). 

Para além da descrição e explicação de como relações de poder desiguais e 

ilegítimas se constituem e reproduzem, os ECD trabalham em prol – ao menos essa é  

sua postura normativa – da resistência e emancipação discursiva(mente), percebendo os 

sujeitos violentados como os possíveis e necessários autores transformadores de suas 

próprias histórias, agentes fundamentais na transformação da sociedade como um todo. 

Dessa forma, a noção de assujeitamento, proveniente principalmente das teorizações de 

Althusser (1970), é alvo de críticas e considerada pertinente apenas até certa medida. 

Fairclough, por exemplo, considera que “o agente-sujeito é uma posição intermediária 

[…]. Ao mesmo tempo em que sofre uma determinação inconsciente, ele trabalha sobre 

as estruturas, a fim de modificá-las conscientemente” (MELO, 2009, p.16). A 

componente social não é determinística, ainda que percebida como força poderosíssima 

na constituição dos sujeitos. Propensos à moldagem ideológica/discursiva, existe a 

possibilidade de contestar, agir e reestruturar tais construções sociais, uma vez que a 

língua “não é um sistema autônomo que se esgota no código, é heterogênea, opaca, 

histórica, variável e socialmente constituída, […] não é o limite da realidade, nem o 

inverso. Língua é trabalho cognitivo e atividade social” (MARCUSCHI, 2000 apud 

AZEVEDO, 2008, p.100). 

A instabilidade da língua sustenta a instabilidade dos sujeitos (e vice-versa), 

deixando em aberto a possibilidade dos discursos serem reinterpretados e reutilizados 

em diferentes contextos, com diferentes propósitos. Assim, não são os    acontecimentos 
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qu definem a coerência – mais acertado seria afirmar, considera Van Dijk (2003a,  

p.165) que “ela é definida pelas formas com que os acontecimentos são definidos ou 

interpretados pelos usuários da linguagem, através do recurso aos modelos mentais que 

estes têm desses acontecimentos”. 

Significado e coerência tão pouco são propriedades totalmente controladas pelos 

sujeitos produtores de discursos, pois sempre estão condicionadas pelas relações com, e 

dos, receptores. Neste sentido, Magalhães (2001, p.23) sublinha que 

os interpretantes, além de sujeitos discursivos em processos 

discursivos, são também sujeitos sociais com determinadas 

experiências acumuladas de vida e recursos orientados diferentemente 

para as dimensões múltiplas da vida social. Assim, eles podem se 

adequar às posições estabelecidas para eles nos textos ou podem 

resistir a essas posições […]. 
 

De qualquer modo, nesta perspectiva, é apenas através da variação discursiva, da 

possibilidade de escolha e tomada de posição, que o poder, seu abuso e sua resistência, 

se torna possível. Essa noção funda as investigações no ECD acerca das relações entre 

estrutura social e estrutura discursiva, tendo sempre em atenção que “o poder não  

apenas aparece «nos» ou «por meio dos» discursos, mas também que é relevante como 

força societal «por detrás» dos discursos” (VAN DIJK, 2010, p.44). Assim, é preciso 

reconhecer que os grupos marginalizados, ou que simplesmente não fazem parte de 

elites simbólicas – estas entendidas como grupos de dimensões relativamente pequenas, 

com acesso privilegiado à definição de estilos, conteúdos e gêneros do discurso, tal 

como à seleção de temas e vozes que merecem destaque público – têm menor acesso 

(ativo) à comunicação pública e, por isso, também o seu poder para agir e influenciar a 

construção de sentidos na sociedade é menor, quando comparado com aqueles que 

detêm maior capital simbólico (como é o caso de jornalistas, acadêmicos ou políticos – 

sendo que mesmo nestes grupos o capital simbólico varia bastante, tendo em conta o 

acesso diferenciado a recursos socialmente valorizados, de que são exemplo a posição, 

riqueza, autoridade, conhecimento ou experiência). Com foco na percepção de que o 

acesso ao discurso é desigual, é função da/o analista crítico do discurso 

difundir a importância da linguagem na produção, na manutenção e na 

mudança das relações sociais de poder, e aumentar a consciência de 

que a linguagem contribui para a dominação de uma pessoa sobre a 

outra, sendo essa consciência da dominação o primeiro passo para a 

emancipação do indivíduo (MELO, Iran, 2007, p.50) 
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Estudar as relações de discriminação, dominação e controle que, por meio da 

linguagem, reproduzem, naturalizam e legitimam a desigualdade social, tornando-as tão 

visíveis quanto possível e desenvolvendo estratégias de resistência, é o principal  

objetivo dos ECD. 

Definidos então como um programa de estudos que, a partir de uma perspectiva 

crítica, se debruçam sobre o discurso, entendido como forma de ação social, permeado 

por poder e ideologia – portanto, histórica e contextualmente situado –, que contribui 

para a constituição da sociedade e da cultura, importa sublinhar a diversidade de 

abordagens possíveis dentro dos ECD. Dentre elas podemos encontrar a abordagem 

histórico-discursiva (acionada por Wodak e Reisigl), abordagem linguística de corpus 

(defendida por Mautner), abordagem de atores sociais (representada no trabalho de van 

Leeuwen), análise de dispositivo (proposta por Jäger e Maier Wodak), abordagem 

dialético-relacional (trabalhada por Fairclough) e abordagem sociocognitiva 

(apresentada por van Dijk) (WODAK; MEYER, 2009, p.20). É a esta última que no 

presente trabalho mais fortemente nos vinculamos. 

 

 

 

3.2. ABORDAGEM SOCIOCOGNITIVA DE TEUN A. VAN DIJK 

 

 

Chegando aqui é necessário repensar a ideia, anteriormente elaborada, de que o 

discurso é prática social. Para sermos mais exatos, ele deve ser percebido como um dos 

componentes que a constituem, “ao lado de outros igualmente importantes – e que, 

portanto, também devem ser privilegiados na análise […]” (RESENDE, 2012, p.104). 

Irredutível a cada um deles – discurso, atividade material, relações sociais e fenômenos 

mentais (como crenças e valores) –, a prática social deve ser estudada ao nível das 

relações que articulam e conectam tais componentes. Ignoremo-los ou tomemo-los 

isoladamente – por exemplo, considerando as ideologias como (re)formuladas e 

(re)produzidas, exclusivamente, pelo/no discurso – e teremos uma análise superficial, 

reducionista, que desde o início se mostrará falha no seu propósito de estudar as  

relações entre linguagem e sociedade. Deste modo, 

considerar o discurso como um elemento de práticas sociais implica, 

por exemplo, a necessidade de observar, nos trabalhos de pesquisa, 

não só as relações entre os diferentes momentos das práticas, mas 

também as relações entre práticas contextualizadas e seus aspectos 

discursivos e não discursivos (RESENDE, 2012, p.105). 
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Nesta linha de pensamento, Van Dijk propõe um programa de estudos que 

contemple a articulação de conceitos referente ao discurso, à sociedade e à cognição
51

. 

Como o próprio indica, o que distingue sua perspectiva de outras nos ECD é a 

percepção, explicitamente defendida, de que o estudo da cognição é de suma 

importância para uma análise crítica do discurso (VAN DIJK, 2003a, p.145). Esta  linha 

de pesquisa, que busca compreender as complexas relações existentes entre discurso e 

sociedade, é uma entre várias, não reunindo consenso, pois se em algumas “o discurso é 

entendido como o elemento mediador entre texto e prática social; em outras, como na 

perspectiva cognitivista, a intermediação é compreendida a partir de uma interface 

cognitiva” (AZEVEDO, 2008, p.31)
52

. Uma abordagem que considere o discurso como 

agente mediador entre a constituição social do saber (ideologias, valores, crenças, etc.) e 

a sua prática, acreditamos, revela-se insuficiente, pois significaria a constituição de um 

circuito fechado em que a mudança social é compreendida como efeito da mudança 

discursiva. Nessa lógica, para além da rudimentar superficialidade da relação causa- 

efeito, fica por explicar a eventual causa da mudança discursiva. Entendemos que essa 

ligação direta não existe. Em vez disso, 

estruturas sociais são observadas, experimentadas, interpretadas e 

representadas por membros sociais, por exemplo, como parte de sua 

interação ou comunicação cotidiana. É essa (subjetiva) representação, 

esses modelos mentais em eventos específicos, esse conhecimento, 

essas atitudes e ideologias que, no fim, influenciam os discursos e 

outras práticas sociais das pessoas. Em outras palavras, a cognição 

pessoal e social sempre medeia a sociedade ou as situações sociais e o 

discurso (VAN DIJK, 2010, p.26). 
 

51 
Van Dijk (2003a, p.146/147) define essas três dimensões da seguinte maneira: “ «discurso» é utilizado 

no amplo sentido de «acontecimento comunicativo», o que inclui a interação conversacional, os textos 

escritos e também os gestos associados, o design da capa, a organização tipográfica, as imagems e 

qualquer outra dimensão ou significação «semiótica» ou multimedia. De manera similar, aquí «cognição» 

é referente tanto a cognição pessoal como a cognição social, a crenças e objetivos, assim como as valores 

e  emoções,  em  conjunto  com  qualquer  outra  estrutura,  representação  ou  processo   «mental»       ou 

«memorístico» que tenha intervenção no discurso e na interação. E por último, «sociedade» é 

compreendida de forma a que inclua tanto as microestruturas locais das interações cara a cara como as 

estruturas mais globais, societais e políticas que se definem de forma diversa en âmbitos de grupos, de 

relações de grupo (como as de dominação e desigualdade), de movimentos, de instituições, de 

organizações, de processos sociais ou de sistemas políticos, em conjunto com outras propiedades mais 

abstratas das sociedades e das culturas”. 
 

52 
Sobre Fairclough, considera Azevedo (2008, p.40) que o autor “não trata de aspectos cognitivos em sua 

teoria, ainda que usando conceitos de natureza cognitiva. Representação, ação, crenças, 

produção/distribuição/recepção de textos: para Fairclough, tudo se dá no âmbito das ‘práticas sociais’, 

sem se preocupar em buscar noções teóricas mais específicas para tais aspectos. As questões que o autor 

situa no âmbito da sociocognição são as relacionadas à produção e ao consumo textual – mas com 

restrições, já que para o estudioso esses aspectos são de natureza «parcialmente sociocognitiva». Isso 

ocorre porque o autor não considera que as estruturas e as convenções sociais envolvidas na produção e 

no consumo de um texto possam ser tanto de ordem social quanto cognitiva […]”. 
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É nesse sentido que o presente trabalho caminha: para uma mudança social e 

discursiva é necessária uma mudança cognitiva – as três articuladas, se constituindo 

mutuamente. 

A racionalidade dicotômica, com que desde cedo normalmente somos 

socializados/as, é percebida como incompatível com a noção de cognição aqui adotada: 

conjunto de crenças, valores, desejos, ideias, enfim, conhecimentos que o individuo vai 

desenvolvendo ao longo da vida, através das relações sociais, interpretadas e 

significadas, também, pela singularidade das experiencias vividas. Ou seja, ainda que 

desenvolvida por meio da interação social, a cognição resulta da negociação entre o 

conhecimento individual e social, irredutível a um ou outro. Ainda que a  

individualidade do sujeito sempre ocupe um importante papel na atribuição de sentidos, 

é apenas por meio da interação que a cognição se constitui. Tal constituição é de mão- 

dupla: não apenas o social possibilita a formação da cognição, como a cognição 

possibilita a formação do social, 

pois é através dos nossos conhecimentos compartilhados, – entre eles  

o lingüístico – que nos entendemos, ou buscamos o entendimento pela 

negociação. Assim, a atividade discursiva está atrelada a elementos 

socialmente constituídos, contextualmente situados, e cognitivamente 

elaborados. Conversar, escrever ou ler textos, participar de um debate, 

assistir a conferências e aulas ou escutar uma música: são práticas 

discursivamente realizadas, que resultam de processos constantes de 

compreensão, interpretação, inferências, atribuições de sentidos e de 

valores, ou seja, das nossas ‘performances cognitivas’ (AZEVEDO, 

2008, p.53). 
 

De forma resumida, a cognição é o elo que medeia mundo e sujeito, construindo 

e norteando a sua interpretação e ação dele/nele. Nesta postura a cognição não deve ser 

compreendida, essencialmente, como um processo mental, interno, do individuo, mas 

como uma “construção social, intersubjetiva, local e historicamente situada” (KOCH; 

MORATO; BENTES, 2011, p.83). É uma noção acionada com o intuito de tentar 

compreender mais detalhadamente como é que o conhecimento é  construído, 

modificado e expresso pelas/nas interações discursivas, tornadas possíveis pelo  

conjunto de conhecimentos, valores e normas sociais/culturais que compartilhamos e 

intersubjectivamente interpretamos. Assim, se toda a ação discursiva – “‘ação discursiva 

porque irá operar no processo de construção dos modelos mentais do interlocutor e 

interferir nas suas crenças e nos seus conhecimentos” (AZEVEDO, 2008, p.68) – resulta 

de  determinada  forma  de  observar  e  interpretar  o  evento  que  é  narrado,    importa 
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investigar as instâncias sociocognitivas que intervêm na sua produção. De seguida 

dedicar-nos-emos a conceitualizar algumas dessas instâncias – nomeadamente 

‘ideologias’ e ‘contexto’; frisamos contudo que com esta seleção não pretendemos 

desconsiderar várias outras propriedades (a algumas das quais também faremos breves 

referencias) que, juntamente com as já citadas, se articulam e operam –, que mais 

diretamente estão relacionadas ao propósito deste trabalho: investigar as práticas 

discursivas enquanto ações que desempenham uma multiplicidade de funções sociais,  

de que é exemplo a reprodução (e combate) da (à) transfobia e cissexismo. 

Pela primeira vez elaborado há mais de dois séculos, através de raciocínios 

desenvolvidos pelos filósofos franceses Condillat, Condorcet e, principalmente, Destutt 

de Tracy, “o conceito de ideologia foi puxado numa direcção e empurrado para outra, e 

durante todo esse tempo ele se tornou um termo que desempenhou um papel  nas 

batalhas políticas da vida cotidiana” (THOMPSON, 1995, p.43). Mesmo hoje ele 

continua a ser alvo de variadas significações, que se moldam, e são moldadas, aos 

sujeitos e sociedade(s) – de fato, esse parece ser um processo sem fim à vista, não fosse 

a língua um organismo vivo constitutivo da(s) realidade(s). 

Não pretendendo fazer referência a todas as mutações operadas ao longo do 

tempo, mas desenvolver um fio condutor que permita a explicação da concepção de 

ideologia por que me guio, lembramos João Carlos Correia quando este considera ser 

possível encontrar um núcleo comum à generalidade de correntes que se debruça(ra)m 

sobre o conceito. Diz o autor que ‘ideologia’ diz respeito à “utilização das formas 

simbólicas por parte de grupos sociais que lutam pela obtenção de reconhecimento para 

o exercício do poder” (CORREIA, 2004, p. 224). Esta concepção, que se distancia das 

leituras de base marxista, continua contudo, no nosso entender, a ser insuficiente, pois a 

atenção dada às dimensões social e cognição é por demais desigual. Comprometido com 

uma análise sociocognitiva, Van Dijk (2010, p.49) defende a necessidade de mostrar 

como as “cognições grupais influenciam as construções sociais da realidade, as práticas 

sociais e, por conseguinte, a (trans)formação das estruturas societais”. De igual forma, 

afirma como fundamental o estudo do papel que o discurso ocupa na reprodução das 

ideologias. Como veremos, a concepção desenvolvida pelo holandês mostra-se diferente 

desde a sua raiz, pois se 

tradicionalmente, o conceito de a ideologia foi desenvolvido pela 

Sociologia e pela Filosofia, situando-a a partir das relações de   poder, 
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com os estudos da Psicologia e da sociocognição, passou-se a tratar 

dessa noção como sistemas de crenças compartilhados por grupos, ou 

como elaborações cognitivas compartilhadas por pessoas que fazem 

parte do mesmo grupo social (AZEVEDO, 2008, p.58, grifos da 

autora). 
 

De maneira geral, podemos afirmar que as teorizações de base marxista – talvez 

aquelas que mais afincadamente desenvolveram (e propagaram) o conceito em análise – 

concebem ‘ideologia’ com uma valoração negativa, compreendida como sistema de 

onde surge a ilusão, base legitimadora do abuso de poder e causadora da incapacidade 

dos indivíduos lutarem por condições de vida mais justas. Se em De Tracy a ideologia 

dizia respeito a uma ciência que tinha por ambição analisar sistematicamente as ideias e 

sensações, de forma a alcançar uma base segura para o conhecimento e assim fazer 

frente à “anarquia bárbara” (THOMPSON, 1995), em Engels e Marx (2004, p.78) esta é 

percebida como deformadora da realidade social, mecanismo que sustenta a manutenção 

do controlo que a classe dominante possui sobre as condições de (re)produção material 

e, portanto, sobre as condições de (re)produção das ideias sobre a realidade: “a classe 

que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo sua força espiritual 

dominante”. Distanciando-nos destas noções totalizantes, apropriomo-nos do 

pensamento de Van Dijk (2010, p.48), quando este considera que 

ideologia é uma estrutura cognitiva complexa que controla  a 

formação, transformação e aplicação de outros tipos de cognição 

social, tais como o conhecimento, as opiniões e as posturas e de 

representações sociais, como os preconceitos sociais. Essa estrutura 

ideológica em si consiste em normas, valores, metas e princípios 

socialmente relevantes que são selecionados, combinados e aplicados 

de forma tal a favorecer a percepção, interpretação e ação nas práticas 

sociais que beneficiam os interesses do grupo tomado como um todo. 

Dessa forma, uma ideologia proporciona coerência ás atitudes sociais, 

que, por sua vez, codeterminam as práticas sociais. Deve-se sublinhar 

que as cognições sociais ideológicas não são sistemas de crenças ou 

opiniões individuais, mas essencialmente cognições sociais de 

membros de formações ou instituições sociais. 
 

Nesta concepção, existe um número infinito de ideologias, não uma única que a 

todos domina. Mais: elas não são classificadas como ‘falsas’ ou ‘verdadeiras’, uma vez 

que sempre são reinterpretações e reconstruções do mundo norteadas por um conjunto 

de interesses específicos. Como veremos, isto não significa a defesa de que todas são 

igualmente legítimas – pelo contrário, talvez pressuponha inclusive o redobrar da 

atenção que é exigida para o estudo das relações que se estabelecem com/no (abuso de) 

poder. 
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Reconhecendo a existência de ideologias que têm na sua base a instituição de 

relações de dominação
53

, a ausência dessa característica não é conflituosa com o 

conceito mais geral que aqui é proposto. Ideologias ‘negativas’, que instauram injustiça 

social, coexistem com ideologias ‘positivas’, que se assumem como formas de 

resistência. Esta perspectiva, de que as ideologias podem, ou não, atuar por meio da 

dominação, leva-nos consequentemente a outra conclusão: as ideologias podem, ou não, 

ser dominantes. E tal como há ideologias que são dominantes e positivas, existem 

ideologias não-dominantes que são negativas (por exemplo, os grupos neonazistas). 

Considero uma ideologia como negativa quando implica em abuso de poder. Aqui, 

também o poder não é considerado negativo a priori – essa avaliação, como discutirei 

mais adiante, depende de uma postura crítica que procure compreender a materialização 

nas relações sociais. É necessário fazer uma chamada de atenção para a existência de 

autores de influência marxista que, como Gramsci, já haviam definido a “ideologia 

como corpo de crenças que visa a configurar as várias formas possíveis de interacção 

entre os agentes sociais, graças a processos de mediação simbólica” (CORREIA,   2004, 

p. 225), e assim concluído que as mesmas tanto podem estar ao serviço das classes 

dominantes, como ao serviço das classes dominadas e dos seus interesses 

emancipatórios. 

Compreendidas como crenças socialmente compartilhadas, “associadas a as 

propriedades características de um grupo, como a identidade, a posição ma sociedade, 

os interesses e os objetivos, as relações com outros grupos” (VAN DIJK, 2003b, p.13, 

tradução nossa), as ideologias desempenham um papel central no gerenciamento das 

relações inter e intragrupo, permitindo interpretar a agir no mundo de acordo com 

modelos que dão sentido aos eventos (não apenas aqueles considerados ‘normais’, mas 

também os novos e/ou inesperados). Tais modelos são permeados por valores que 

organizam (hierarquicamente) as categorizações com que operamos, definindo “o que 

está bem e o que está mal, permitido ou proibido e os objetivos fundamentaiss por que 

hão-de lutar os individuos, grupos e sociedades” (VAN DIJK, 2003b, p.17, tradução 

nossa). Normalmente, os valores são válidos para a maioria dos membros da mesma 

 

53     
Consideramos   que   a   ‘dominação’   acontece   quando   “relações   estabelecidas   de   poder     são 

«sistematicamente assimétricas», isto é, quando grupos particulares de agentes possuem poder de uma 

maneira permanente, e em grau significativo, permanecendo inacessível a outros agentes, ou a grupos de 

agentes, independentemente da base sobre a qual tal exclusão é levada a efeito” (THOMPSON, 1995, p. 

80). 
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cultura (ao contrário das ideologias), contudo, também são potenciais geradores de 

conflitos. Isto acontece porque os valores são aplicados de diversas formas em diversas 

áreas. É a especificidade da interpretação dos valores, em função do grupo e dos seus 

interesses, que define a base das crenças ideológicas. Algo semelhante pode ser dito a 

respeito do conhecimento. 

Para que a comunicação/interação social seja possível, é necessário que os 

sujeitos, ainda que posicionados (e se posicionando) em ideologias opostas, tenham 

como base um “conhecimento compartilhado socioculturalmente, que, por definição, é 

pré-ideológico em dada sociedade (embora possa ser descrito mais tarde, em um outro 

cotexto, como conhecimento ideológico)” (VAN DIJK, 2012 p.18). Este tipo de 

conhecimento convive, ao menos, com outros dois tipos: o conhecimento pessoal e o 

conhecimento de grupo. Enquanto o primeiro é influenciado pelas experiências 

biográficas especificas que os indivíduos vivenciam e interpretam, o segundo diz 

respeito aos conhecimentos que os membros de determinado grupo (profissional, 

religioso, político, etc.) compartilham – neste caso, esse conhecimento pode ser 

percebido como tal apenas pelos membros que compõem o grupo, enquanto sujeitos 

exteriores a ele o podem compreender como ideológico, meras crenças, conjunto de 

saberes que são construídos por e para lógicas concretas. Essas três dimensões do 

conhecimento – sociocultural, grupal e pessoal – estão em constante negociação, 

influenciando (e influenciados por) sujeitos, grupos e ideologias. Estão igualmente 

sempre em ‘risco’ de mutação, pois aquele que hoje é considerado ideológico (ou seja, 

contextualmente localizado em grupos), é provável que no passado tenha sido 

compreendido como cultural (como seja o caso da transexualidade ser considerada  

como doença), ou vice-versa. Para compreender como tais relações se constituem, 

importa relembrar que as crenças de “alguns grupos têm mais influência, poder e 

legitimidade que as de outros, como sucede com o discurso científico” (VAN DIJK, 

2003a, p.169, tradução nossa). 

Fazendo parte do leque de propriedades sociocognitivas, o conhecimento se 

articula, transforma e materializa, também, no discurso. Assim, numa análise pautada 

pelos ECD, também “o que não é falado significa” (ORLANDI, 2008, p.57). Esta 

afirmação ganha sentido se compreendermos que os discursos são como icebergs, ou 

seja, apenas “expressam algumas das suas formas específicas de conhecimento 

(contextualmente relevante), enquanto uma grande massa de conhecimento  pressuposto 
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forme parte do fundamento sociocultural comum” (VAN DIJK, 2003a, p.169, tradução 

nossa). Assim, importa questionar o porquê de eventual omissão no discurso, investigar, 

se possível, se e como ela é constitutiva do modelo mental do locutor, de que forma ela 

constitui e é pressuposta no discurso. 

Antes de retornar às teorizações sobre ideologias, pensamos ser produtivo 

apontar as contribuições que Orlandi faz para pensar o não-dito – não apenas tomado 

como o que está implícito, mas também o que é silenciado, tanto a nível local (silêncio 

produzido por meio de censuras, proibindo a circulação de determinados sentidos) como 

a nível constitutivo (ou seja, o sentido que necessariamente é sacrificado para a 

significação do dizer). Para pensar aquilo que é não-dito, ou seja, que é implícito, a 

autora toma por base a obra de Ducrot Dire et ne pas Dire, de Ducrot. Afirma Orlandi 

que o referido linguista faz a distinção entre o que é pressuposto e o que é subentendido. 

Assim, 

se digo «Deixei de fumar» o pressuposto é que eu fumava antes, ou 

seja, não posso dizer que «deixei de fumar» se não fumava antes. O 

posto (o dito) traz consigo necessariamente esse pressuposto (não dito 

mas presente). Mas o motivo, por exemplo, fica como subentendido. 

Podemos pensar que é porque me fazia mal. Pode ser também que não 

seja essa a razão. O subentendido depende do contexto. Não pode ser 

asseverado como necessariamente ligado ao dito (ORLANDI, 2009, 

p.82). 
 

É por meio do silêncio constitutivo que são definidos os apagamentos  

necessários para evitar os sentidos indesejáveis, ou seja, é definido o que não se pode 

dizer para poder dizer (por exemplo, ao afirmar que uma mulher transexual foi 

diagnosticada com transtorno – oficialmente, ‘disforia’ – de gênero, não podemos 

simultaneamente afirmar que ela tem autonomia para narrar sua identidade/gênero). 

Assim, os mecanismos de silenciamento são acionados com vista à contenção de 

sentidos e asfixia dos sujeitos, ambicionando impedir os sujeitos de circular, ocupar e 

produzir determinados espaços e discursos, os quais, não raras vezes, são referentes a 

eles mesmos (ORLANDI, 2008, p.60). Ou seja, os sujeitos são falados, mas não falam – 

essa é a meta de tais mecanismos, que, acreditamos, nunca é, foi ou será, totalmente 

alcançada. 

Retomando a discussão anterior, diz Bakthin (2002, p.46) que 

 
o tema ideológico possui sempre um índice de valor social. Por certo, 

todos  estes  índices  sociais  de  valor  dos  temas  ideológicos chegam 
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igualmente à consciência individual que, como sabemos, é toda 

ideologia. Aí eles se tornam, de certa forma, índices individuais de 

valor, na medida em que a consciência individual os absorve como 

sendo seus, mas sua fonte não se encontra na consciência individual.  

O índice de valor é por natureza interindividual. 
 

Apenas aquilo que adquire valor social pode entrar no domínio da ideologia. É o 

polimorfismo dos valores que confere às ideologias esse aspecto vivo. Assim, para que 

um acontecimento, ação ou crença sejam considerados como ideológicos, é necessário 

que se assumam como conflituosos, causa da constituição de grupos ‘Nós-Eles’, 

oposição de interesses e visões de mundo entre indivíduos. Ideologias se materializam 

em relação a dimensões políticas e sociais relevantes (saúde, sexo, riqueza, etc.) para a 

existência do grupo, não em torno de aspectos triviais da vida (como a marca da roupa 

ou a cor do carro). 

Tendo em conta o explanado até aqui, Van Dijk, feitas as devidas ressalvas, 

parece aproximar-se da postura que Correia (2004, p.226) percebe em Thompson: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
causa 

as fórmulas simbólicas relacionam-se com a dominação, não pelo seu 

conteúdo explícito, mas pelo uso que lhes é dado. O uso e manutenção 

de um mesmo sistema de crenças pode tanto negar a participação 

dinâmica dos agentes sociais, favorecendo contextos de dominação, 

como pode contribuir para uma transformação democrática das 

sociedades. Nada impede que conceitos idênticos (os direitos  

humanos, por exemplo) possam servir a propósitos díspares: uma 

utilização que visa a distorcer a visão da realidade – quando são 

invocados para ocultar relações de dominação que prosseguem sobre a 

sua vigência – ou, ao contrário, uma utilização que visa transformar de 

modo positivo a realidade – quando, por exemplo, visa reforçar 

aspirações democratizantes em nome do seu alargamento a grupos 

excluídos. 
 

Assim, o conceito de ideologia alcança um valor crítico, pois o que está em 

 

não é, principalmente, nem inicialmente, a verdade ou a falsidade das 

formas simbólicas; antes, interessa-nos as maneiras como essas  

formas servem, em circunstâncias particulares, para estabelecer e 

sustentar relações de dominação; e […] é vital perceber que a 

caracterização dos fenômenos simbólicos como ideológicos não 

implica, direta e necessariamente, que estes fenômenos sejam 

epistemologicamente falhos (THOMPSON, 1995, p. 77). 
 

É necessário também ter em atenção o fato das ideologias serem adquiridas  

pelos membros do grupo de forma gradual, durante longos períodos, através de várias 

experiências e discursos. Por exemplo, ninguém se torna feminista, ou deixa de o ser, 
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repentinamente. Percebidas como instâncias dotadas de alguma estabilidade, em 

circunstâncias normais – quando não acontecem eventos traumáticos que coloquem em 

causa os valores, conhecimentos, etc., até então tidos como ‘verdadeiros’ –, também a 

sua transformação pressupõe a necessidade de um investimento a longo prazo, por meio 

de várias ações 

Percebido como o principal meio de reprodução de ideologias, é no discurso que 

concentramos esforços para as identificar, estudar e, no caso de ideologias que, por 

exemplo, propaguem transfobia, combater, já que para além de contribuírem para a 

interpretação do agir social, elas o motivam. Nessa tarefa, um dos elementos a ter em 

conta é a coerência dos discursos, que é condicionada pelos modelos mentais dos 

sujeitos. 

Nas interações sociais, os discursos não são percebidos de forma plana, mero 

conjunto de frases que formam textos sem texturas. Pelo contrário, para serem 

significados são imaginados (ou melhor, recuperados) cenários, formas e cores (entre 

outros elementos simbolicamente marcados) que os tornam vivos, mais ‘palpáveis’. São 

essas representações dos acontecimentos que apelidamos de modelos mentais, os quais 

orientam a forma como percebemos e interpretamos a realidade. Ou seja, é por meio da 

ativação dos modelos interpretativos já armazenados (na memória), construídos a  partir 

das relações sociais, que os sujeitos avaliam, interpretam e opinam sobre grupos, atores 

e eventos sociais (discursos e não-discursivos)
54

. Assim, no processo discursivo tais 

modelos desempenham uma função central: 

 

primeiro, eles servem como ponto de partida do discurso: nós sabemos 

alguma coisa nova sobre um evento ou uma situação e essas 

representações servem como orientações momentâneas para contar 

uma história, escrever uma notícia jornalística, uma carta etc. De 

forma inversa, os modelos mentais também têm a função instrucional, 

ou seja, servem aos nossos processos de compreensão discursiva: 

entendemos os discursos quando somos capazes de construir modelos 

mentais sobre eles. Assim, o próprio processo de construção de  

sentido de um texto envolve a produção e atualização de um modelo 

mental (AZEVEDO, 2008, p.57). 
 

Desta forma, ativando estruturas sociocognitivas como conhecimentos e 

ideologias, e por elas acionados, os modelos mentais são, também, foco de luta de 

54 
Tais modelos são “de natureza social, pois têm fortes características de ‘pertença’ de grupos, mas são 

também intrinsecamente individuais, resultando das nossas experiências, da nossa biografia […]” 

(AZEVEDO, 2008, p.56). 
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poder, através/nos discursos, com o objetivo de ser alcançado o maior controlo possível 

sobre as representações sociais que circulam na sociedade. Ainda que funcionando por 

meio de generalizações e rápidos processamentos de dados – o que na atualidade, por 

influência do constante bombardeamento de informação, se revela cada vez mais  

comum –, os modelos mentais são devem ser entendidos como rigidamente engessados, 

uma vez que através das relações que são estabelecidas com outras instâncias – dentre  

as quais destacamos o contexto – se mostram, até certa medida, fluídos, reconfiguráveis 

perante a realidade que sempre pode ser reconstruída e reinterpretada. 

Segundo Koch, Morato e Bentes (2011), as discussões em torno da noção de 

contexto têm início em 1923, quando Malinowski vê o seu estudo The problem of 

meaning in primitive languages publicado. Van Dijk é um dos autores que dele buscará 

se apropriar, digerindo-o e desenvolvendo-o ao longo dos anos, em contato com outros 

autores, resultando, na atualidade, numa abordagem em concordância com a já referida 

postura de carácter sociocognitivo. Nesta, por meio da diluição das dicotomias 

individual/social e linguístico/extralinguístico, o contexto deixa de ser “concebido como 

algo apriorístico ou meramente complementar em relação à construção do sentido 

linguístico” (KOCH; MORATO; BENTES, 2011, p.81), para ser percebido como 

relacionado às especificidades socioculturais e ideológicas dos grupos, contribuindo  

para a constituição de sentidos, potencialmente múltiplos e incertos, tendo em conta a 

diversidade de grupos, sujeitos e discursos que permeiam as interações sociais. Esta 

noção é incompatível com outras abordagens dos ECD, como seja a defendida por 

Fairclough, influenciada pela Linguística Sistêmico-Funcional de Michael Halliday. 

Nela, é entendido que o contexto – constituído pela ação social, relação entre os 

participantes e organização simbólica – está expresso no texto, nele fixado e acabado, 

cabendo ao leitor a função de o recuperar e compreender. Ora, como aponta Azevedo 

(2008, p.33, grifos da autora), “há diferenças conceituais radicais entre a noção de que 

‘contexto se expressa no texto’ e de que o ‘contexto se constitui em uma relação entre 

leitor/ouvinte e o texto’”. Uma das críticas que aqui é feita diz respeito ao estudo 

demasiadamente focado nas relações entre os sujeitos, negligenciado a observação dos 

sujeitos em si, que resulta numa compreensão determinística do fenômeno: 

sem crenças individuais, representações mentais e processos e, 

conseqüentemente, sem variações e decisões, todas as teorias 

generalizadas, abstratas e sociais de contexto são determinísticas por 

definição,   no   sentido   de   que   a   condição   social   X   causa   ou 
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necessariamente leva a uma estrutura textual Y (VAN DIJK, no  prelo 

apud AZEVEDO, 2008, p.34). 
 

Desta forma, ainda que dimensões como a cultura, instituições, classe ou gênero 

influenciem e contextualizem os discursos, estes não devem ser entendidos, numa 

perspetiva sociocognitiva, como totalmente determinados por elas, pois o mesmo 

significaria a falência da capacidade dos sujeitos agirem (não apenas reagirem) 

ativamente na interpretação e manuseio (e possível transgressão) das normas, ideologias 

e discursos. 

Contexto é então definido como “a estrutura mentalmente representada daquelas 

propriedades da situação social que são relevantes para a produção ou compreensão do 

discurso” (VAN DIJK, 2010, p.119), exercendo influência, principalmente, ao nível da 

percepção de como algo é (e/ou pode ser) dito. Ou seja, são os contextos que indicam 

aos sujeitos quais os limites de ação (no caso, discursiva) para determinada situação, 

permitindo-lhes efectuar a seleção de recursos e informações relevantes. 

Esta noção está alinhada com a reflexão anteriormente feita de que coerência e 

significado discursivos não dependem, exclusivamente, de fórmulas linguísticas, sendo 

necessário também ter em atenção aspectos sociocognitivos que nele/por ele atuam. 

Assim, duas situações diferentes – por exemplo, debater feminismo em um evento 

organizado por um colectivo de pessoas trans ou em evento organizado por pessoas 

transfóbicas – pressupõe a adequação a contextos diferentes, em que serão tomadas em 

conta diferentes categorias de relevância para a elaboração e interpretação dos  

discursos. Quer isto dizer que, em articulação com os modelos mentais, os contextos 

contribuem para o controlo de quem, como e quando pode falar. Tais interpretações são 

constituídas por um largo espectro de condicionantes, que Van Dijk compreende 

poderem ser agrupadas em dois níveis: global e local. 

os contextos globais são definidos pelas estruturas sociais, políticas, 

culturais e históricas em que têm lugar os acontecimentos 

comunicativos. […] O contexto local é definido, normalmente, pelas 

propiedades da situacção imediata e interativa em que tem lugar o 

acontecimento comunicativo (VAN DIJK, 2003a, p.161, tradução 

nossa). 
 

Quer isto dizer que ao considerar um evento discursivo, é necessário ter em 

atenção categorias como 
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os domínios sociais gerais em que são usados (político, jornalístico, 

educacional); as ações sociais globais por eles realizadas (legislação, 

educação); as ações locais que produzem; o cenário atual de tempo, 

lugar e circunstâncias; os participantes envolvidos, assim como seus 

muitos papéis sociais e comunicativos e o pertencimento a grupos 

(étnicos, por exemplo); e, não menos importante, as crenças e 

objetivos desses participantes (VAN DIJK, 2010, p.140) 
 

Para finalizar, salientamos que contextos são sempre subjetivos. Ainda  que 

tendo uma função social explicita, e socialmente influenciados na sua constituição, eles 

dizem respeito à interpretação que os sujeitos fazem das interações em que participam, 

agindo sobre elas. 

 

 

 

3.3. CONCEITUALIZAÇÃO DE PODER 

 

 

 
Tantas vezes já referenciado ao longo deste trabalho, detemo-nos agora na 

conceitualização dessa instância que trespassa e orienta muitas das dimensões até agora 

discutidas. Refimo-nos ao poder social (aqui apenas nomeado de ‘poder’). 

Com origem na Antiguidade Clássica, a concepção que o vê como resultado 

direto da vontade do povo continua hoje a ser defendida. Esta tradição, que considera 

que um governo (ou instituição ou grupo, desde que a ação tenha interferência na vida 

de cada um) apenas detém poder enquanto o povo lhe atribuir legitimidade, exclui a 

violência, mesmo a simbólica, uma vez que 

o poder só se concretiza onde a palavra e a acção não se divorciam, 

onda as palavras não são vazias e os actos não são brutais, onde as 

palavras não são utilizadas para velar intenções mas para revelar 

realidades e os actos não são usados para violar e destruir mas para 

estabelecer relações e criar novas realidades (ARENDT, 1959 apud 

ESTEVES, 2003, p. 120). 
 

Esta reflexão, de acordo com Esteves (2003), pode contribuir para o pensamento 

da teoria política, mas compreender a sociedade e as formas de governo em harmonia 

com ela será extremamente duvidoso. Basta um rápido olhar sobre a história da 

humanidade – arriscamos a afirmar que para qualquer tempo, tendo em conta diferentes 

geografias – e encontraremos razões que suportem este ceticismo. Os totalitarismos do 

século XX são, talvez, o exemplo mais vivo, na memória coletiva, da exaltação do 

domínio  do  homem  sobre  o  homem,  a  associação  direta  entre  poder  e   violência. 
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Denunciar essa relação de dominação, defendemos, é o passo inaugural necessário para 

uma crítica emancipatória e transformadora da sociedade. 

Já anteriormente definida, com recurso às palavras de Thompson (1995), a 

dominação resulta do abuso de poder, tornado real na interação social. Tais relações 

impõem uma limitação de liberdade de um grupo sobre o outro, uma vez que aquele que 

procura (e exerce) a dominação fá-lo porque pretende concretizar vontades, interesses  

ou valores próprios, os quais, em situação normal, estariam contra a aceitação daquele 

que é dominado: “de forma muito geral, o poder é a capacidade de perseguir e alcançar 

objetivos através do domínio do que nos rodeia” (MANN, 1986 apud CASTELLS,  

2009, p.37, tradução nossa). Para que tal aconteça, relembramos, é necessário que 

determinado grupo tenha acesso privilegiado (ou seja, positivamente diferenciado) a 

recursos socialmente valorizados. Os grupos considerados dominados, porém,  

raramente o são totalmente, residindo no seu interior (e, muitas vezes, na interação com 

outros grupos dominados) o potencial para ações de resistência (ou até mesmo de 

revoluções). É devido a esse espaço em aberto, reconhecido por aqueles que abusam do 

poder, que é essencial destruir sistematicamente a capacidade relacional dos atores que 

resistem (CASTELLS, 2009), estratégia essa tão visivelmente colocada em prática nos 

regimes ditatoriais. 

É importante notar que o poder não se desenvolve numa única esfera das 

interações sociais (como por exemplo a política), mas por meio de complexas conexões 

entre diversas ‘realidades’ da atividade social (tal como a economia ou a educação). Por 

isso, o poder é definido como relacional, enquanto a dominação é institucional. Não 

queremos com isto dizer que a dominação é localizada de forma estática em 

determinado grupo ou instituição, mas que ela é corporificada, passível de ser 

identificada, tendo em conta as suas causas e consequências materiais, para além dos 

símbolos concretos através dos quais é representada. Certamente que as relações pelas 

quais se constitui são mais fugidias, mas ainda assim, acreditamos, podem ser 

identificadas, denunciadas e combatidas. O poder, pelo contrário, é uma entidade mais 

abstrata, uma vez que ele se constitui, e destitui, nas relações, de forma bastante fluída, 

nunca se deixando capturar totalmente em moldes ou fórmulas. A título de exemplo, 

dizemos que o Estado pode ser considerado, pesem todas as diferenças 

locais/globais/contextuais, uma forma relevante de dominação, contudo, uma vez que é 

uma entidade histórica (ou seja, social, mutável no tempo e no espaço), o poder que 
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exerce (e que em torno dele, e com ele, comunica) depende de vários fatores, entre os 

quais está a estrutura social em que opera. Para que o Estado consiga exercer dominação 

é necessário que, de alguma forma, se consiga legitimar, tornar aceite ou, no mínimo, 

tolerado pela sociedade em geral. 

Refletindo sobre poder, Van Dijk (2010, p.17) afirma que ele sempre é definido 

em “termos de controle, isto é, de controle de um grupo sobre outros grupos e seus 

membros”. Isso poderá, eventualmente, ser percebido na análise de diferentes sistemas, 

sejam políticos, laborais, educacionais, ou outros. Essa relação de controle não deve ser 

tida, a priori, como socialmente negativa, uma vez que, novamente de acordo com o 

holandês, “a sociedade não funcionaria se não houvesse ordem, controle, relações de 

peso e contrapeso, sem as muitas relações legítimas de poder” (VAN DIJK, 2010, p.27). 

Ela deve contudo ser sim questionada, desnaturalizada e desconstruída, na tentativa de 

compreender suas concretizações, causas e consequências, forças que a animam e 

contrariam. O poder, considerado negativo, é-o quando os atores sociais, nas suas 

práticas, (re)produzem desigualdades sociais que resultam na precarização da vida 

daqueles/as que, de alguma forma, vêm seus direitos civis limitados. Tais práticas são 

consideradas ilegítimas pelos investigadores dos ECD. Assim, 

o poder persuasivo [dos discursos considerados ilegítimos] reside na 

sua aparente plausibilidade e aparente superioridade moral. Liberdade, 

democracia e direitos humanos estão entre os termos-chave que 

organizam esta legitimação política e dos media na perspectiva da  

elite e respectivas ações em relação aos “outros”. O problema é que 

para a maioria dos países ocidentais […] estas e outras noções foram 

selectivamente definidas e aplicadas àquelas situações em que os seus 

interesses estavam a ser ameaçados: por exemplo na América Central 

e em África. A liberdade implica sobretudo liberalismo de mercado e 

liberdade de investimentos (ocidentais), não autonomia local ou 

ausência de opressão ou de exploração (VAN DIJK, 2005, p. 93, grifo 

nosso). 
 

Estas considerações encontram em Foucault um dos seus pilares mestres. Como 

o próprio coloca, “é somente mascarando uma parte importante de si mesmo que o  

poder é tolerável. Seu sucesso está na proporção daquilo que consegue ocultar dentre 

seus mecanismos” (FOUCAULT, 1999a, p.83). 

Entre as várias abordagens que as teorias sociais têm desenvolvido sobre o  

poder, aquela que mais frequentemente é adotada pelos analistas críticos do discurso é a 

que o compreende como elemento constitutivo da sociedade. Consequentemente,    “não 
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são os recursos individuais ou as relações que se desenvolvem em uma situação 

especifica, isolada, que são cruciais para a ACD, mas a estrutura global que é percebida 

no campo social ou na sociedade como um todo” (WODAK; MEYER, 2009, p.10, 

tradução nossa). Aqui, para além do poder não ser percebido como recurso 

monopolizado por alguém (sejam indivíduos ou instituições), é também defendida a 

ideia de que ele não é sempre, nem principalmente, acionado de forma negativa (ou  

seja, para aplicar castigos ou proibições), mas de forma positiva, produzindo sujeitos, 

corpos e comportamentos (tal como já referido, ao abordar os conceitos de poder 

disciplinar e biopoder). 

Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a 

multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 

exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de 

lutas e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os 

apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras, 

formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e 

contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se 

originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo 

nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais.  

A condição de possibilidade do poder […]não deve ser procurada na 

existência primeira de um ponto central, num foco único de soberania 

de onde partiriam formas derivadas e descendentes; é o suporte móvel 

das correlações de força que, devido a sua desigualdade, induzem 

continuamente estados de poder, mas sempre localizados e instáveis. 

Onipresença do poder: não porque tenha o privilégio de agrupar tudo 

sob sua invencível unidade, mas porque se produz a cada instante, em 

todos os pontos, ou melhor, em toda relação entre um ponto e outro. O 

poder está em toda parte; não porque englobe tudo e sim porque 

provém de todos os lugares. E "o" poder, no que tem de permanente, 

de repetitivo, de inerte, de auto-reprodutor, é apenas efeito de 

conjunto, esboçado a partir de todas essas mobilidades, encadeamento 

que se apóia em cada uma delas e, em troca, procura fixá-las. Sem 

dúvida, devemos ser nominalista: o poder não é uma instituição e nem 

uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns sejam dotados: 

é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade 

determinada (FOUCAULT, 1999, p.88-89). 
 

O poder não deve então ser compreendido como propriedade que, sob a égide de 

grupos privilegiados, instaura de forma definitiva e global uma oposição binária entre 

aqueles que controlam e aqueles que são controlados. Ele deve antes ser olhado como 

uma rede de relações, sempre ativas, múltiplas e mutáveis, campo de conflitos 

constantes, animados por incessantes mudanças de direção, intensidade e cenários. 

Assim, falar sobre poder é falar sobre relações de diferença e, mais concretamente,  

sobre os efeitos destas nas estruturas sociais (WODAK; MEYER, 2009, p.10). Os ECD 

ocupam-se  de  análises  que  tenham  por  objetivo  estudar  essas  diferenças  de poder, 



119  

levando em conta que, para uma definição de (i)legimidade, são realçadas as 

“consequências mentais negativas da dominação discursiva: desinformação, 

manipulação, estereótipos e preconceitos, vieses, falta de conhecimento e doutrinação, e 

como esses elementos podem significar ou levar à desigualdade social […]” (VAN 

DIJK, 2010, p.30, grifos do autor). 
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4. COMUNICAÇÃO E JORNALISMO 

 

 
Diz-nos Gedeão

55
, poeta português, que o sonho, uma constante, comanda a  

vida, instigando o movimento, agente da mudança. Nem sempre fácil de perseguir ou 

defender, construído em cima de colossais expectativas, de necessárias superações, 

resulta, não raras vezes, em irremediáveis decepções e prematuras desistências. A sua 

força, contudo, também emerge desse desnível entre realidade e idealização. Que não 

seja alcançado aqui e agora, mas que não o percamos do horizonte, onde nos aguarda  

um mundo melhor, de nós dependente para ser concretizado e dele nos nutrindo para  

que nos continuemos realizando, projetos nunca acabados. 

Um mudo melhor não é sinônimo de um mundo ideal – não no sentido de ser a 

materialização exata da imagem que projetamos. Esse talvez seja o maior obstáculo de 

quem ousa sonhar: compreender que o mundo nunca pode ser congelado em um molde 

perfeito sem contrariedades e, mesmo assim, continuar em frente, reinventando novas 

formas de agir e de ser, principalmente quando alcançamos o limiar do horizonte e 

conseguimos perceber em maior pormenor os desafios que ainda nos coloca, 

deslocando-se (deslocando-nos) das expectativas insistentemente cultivadas e exigindo  

a capacidade de readaptação, de não acomodação. 

Entre os vários desafios que hoje são colocados aos/às jornalistas – e ao 

jornalismo –, este talvez esteja entre os principais: continuar em movimento, 

reinventando-se,   mesmo   quando   as   idealizações,   quando   confrontadas   com     a 

 

55 
“Eles não sabem que o sonho/ é uma constante da vida/ tão concreta e definida/ como outra coisa 

qualquer,/ como esta pedra cinzenta/ em que me sento e descanso,/ como este ribeiro manso/ em serenos 

sobressaltos,/ como estes pinheiros altos/ que em verde e oiro se agitam,/ como estas aves que gritam/ em 

bebedeiras de azul./ Eles não sabem que o sonho/ é vinho, é espuma, é fermento,/ bichinho álacre e 

sedento,/ de focinho pontiagudo,/ que fossa através de tudo/ num perpétuo movimento./ Eles não sabem 

que o sonho/ é tela, é cor, é pincel,/ base, fuste, capitel,/ arco em ogiva, vitral,/ pináculo de catedral,/ 

contraponto, sinfonia,/ máscara grega, magia,/ que é retorta de alquimista,/ mapa do mundo distante,/ 

rosa-dos-ventos, Infante,/ caravela quinhentista,/ que é cabo da Boa Esperança,/ ouro, canela, marfim,/ 

florete de espadachim,/ bastidor, passo de dança,/ Colombina e Arlequim,/ passarola voadora,/ pára-raios, 

locomotiva,/ barco de proa festiva,/ alto-forno, geradora,/ cisão do átomo, radar,/ ultra-som, televisão,/ 

desembarque em foguetão/ na superfície lunar./ Eles não sabem, nem sonham,/ que o sonho comanda a 

vida,/ que sempre que um homem sonha/ o mundo pula e avança/ como bola colorida/ entre as mãos de 

uma criança” - poema de António Gedeão, publicado em 1956 no livro Movimento Perpétuo. O poema, 

intitulado de Pedra filosofal, foi musicado em 1969 pelo também português Manuel  Freire (a música  

pode ser facilmente encontrada no Youtube), transformando-se rapidamente em um dos hinos de 

resistência à ditadura naquele país. 
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complexidade da realidade social (e profissional), se revelam verdadeiras quimeras, 

difíceis de ultrapassar sem que tal custe a crença de que a profissão pode, e muitas vezes 

é, espaço privilegiado de inconformidade e ação em um mundo global (e local) 

trespassado por conflitos e injustiças sociais. 

O jornalismo é – ainda hoje, apesar de uma eventual crise de legitimidade que 

atravessa – uma das profissões – talvez melhor fosse dizer atividade – mais 

romantizadas no ocidente. ‘Atividade’ porque em várias das produções de ficção 

(cinema, literatura, etc.) que abordam esse universo, o percurso que leva determinado 

sujeito ao jornalismo é múltiplo, exigindo pouco mais do que espírito de aventura e 

compromisso inabalável com a verdade e a justiça. Entre as diversas versões estão o/a 

jornalista-justiceiro/a, que investiga, descobre e publica a verdade sobre crimes 

cometidos pelos sujeitos mais insuspeitos (porque poderosos) contra a população; o/a 

jornalista-guerreiro/a, que se aventura nos conflitos mais violentos para dar a conhecer 

as imagens mais imediatas do sofrimento humano; o/a jornalista-viajante, autêntico/a 

cidadão/cidadã do mundo que parte à descoberta de novas culturas, mistérios e sabores, 

aventurando-se em maravilhosos encontros e desencontros, personificando o ideal de 

liberdade; o/a jornalista-celebridade, com acesso ao convívio com personalidades das 

mais variadas áreas da sociedade, ganhando assim acesso a glamorosos eventos, 

disponíveis a poucos. Certamente que existem jornalistas que corporificam esses  

sonhos, contudo são poucas/os, exceções que, ainda assim, enfrentam uma realidade 

(profissional) mais complexa e desafiante (menos glamorosa – a gratificação não nos 

arriscamos a avaliar) do que o ideal romântico permite conceber. 

Em sociedades capitalistas (como a nossa), em que o jornalismo é percebido 

como fiscalizador dos poderes que muitas vezes o moldam (e constrangem), é 

necessário refletir sobre a independência com que o jornalismo (e os/as jornalistas) se 

identifica(m), posto que esse é um dos seus principais pilares legitimadores junto do 

público. Nesse sentido, Diana Andriga
56  

sublinha que 

nós jornalistas, de tanto convivermos com o poder, temos, por vezes, 

uma errada percepção sobre o nosso estatuto: mas não somos 

profissionais liberais; somos trabalhadores por conta de outrem, 

muitas vezes em situações precárias e sempre sujeitos a uma intensa 

competição,  numa  profissão  a  que  se  chega  quando  alguém    nos 
 
 

56 
Presidente do Sindicato de Jornalistas português aquando da realização do 3º Congresso Nacional dos 

Jornalistas naquele país (1998). 
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contrata para exercê-la (ANDRINGA, 1998 apud SILVEIRINHA; 

CAMPONEZ, 2012, p. 69) 
 

A fala de Andriga não deve ser tida como a assunção de que jornalistas são 

totalmente assujeitadas/os às forças em que estão enquadradas/os, mas que o papel de 

fiscalização dos poderes políticos, econômicos e outros, não lhes deve ser delegado (ou 

autoproclamado) com base numa visão imutável, universal e homogênea do jornalismo 

(tanto ao nível da sua idealização como de condições de execução). 

Para uma crítica à função, responsabilidade e independência profissional, é 

fundamental ter em conta o contexto em que a mesma é exercida. Assim, ao longo do 

presente capítulo comprometemo-nos com a tentativa de delinear contornos do 

complexo corpo jornalístico (agentes, funções e métodos), em constante e conflituante 

(rel)ação com os vários públicos e realidades que trabalha e, simultanemante, o 

condicionam. Para tal, como referido, será necessário “situar historicamente a 

actividade, entender as suas funções e papéis actuais, perceber o que a sociedade espera 

dela e ainda pensar nas expectativas sociais para o seu futuro” (SOUSA, 2008, p.4). 

 

 

 

4.1. FUNÇÕES E LEGITIMIDADE SOCIAL 

 

 

 
Produzir notícias – essa é a primeira função que todo/a o/a candidato/a a 

jornalista incorpora como obrigação. É também a expectativa que a audiência  cultiva 

em relação a essa instituição – ser informada sobre os acontecimentos que, de alguma 

forma, têm significado para o seu mundo e, principalmente quando se verifica o caso 

dos fenômenos reportados romperem com os sentidos já-estabelecidos, ser auxiliada na 

tarefa de interpretar e acomodar tais alterações à(s) sua(s) realidade(s), (re)orientando 

então a compreensão e (inter)ação social. 

Diremos que o jornalismo é uma profissão sedimentada em cima de três funções 

centrais, desempenhadas simultaneamente: mediação (entre os sujeitos dispersos no 

tecido social, os quais, mediante as distintas posições que ocupam na sociedade, no 

jornalismo encontram – encontram? – um meio de conexão entre realidades e demandas 

que de outra forma seria difícil de realizar), socialização (por meio das estórias tornadas 

públicas, a vida pode ser discutida, os sujeitos escapam ao isolamento social, constroem 
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laços, identificações e distanciamentos) e interpretação (as notícias não espelham os 

acontecimentos – todo o processo, desde a percepção até à divulgação, é permeado por 

seleções e interpretações que formatam a mensagem e seus significados possíveis). 

Ainda que estas funções não possam ser consideradas como exclusivas do jornalismo 

característico da atualidade (que identificamos como ainda bastante influenciado pela 

penny press, hegemônica no ocidente desde que se começou a desenvolver, no século 

XIX), é importante sublinhar que os seus significados, valores e métodos divergem, em 

grande medida, daqueles que eram assumidos no jornalismo anterior  ao 

amadurecimento industrial na Europa e Estados Unidos. 

O jornalismo contemporâneo, considera João Carlos Correia (1998), tem início 

no século XVI e irá atravessar diferentes estádios até chegar aos nossos dias. O 

jornalismo partidário (ou, como originalmente foi denominado, party press), como seu 

nome indica, estava explicitamente vinculada a projetos políticos e/ou econômicos, 

sendo assim normalmente associada a um papel de simples reprodução de mensagens 

afetas a essas esferas. 

A importância de tais jornais, por serem predominantemente opinativos e terem 

nas origens e destinos das discussões um denominador comum – a classe burguesa 

mercantil, público reduzido e privilegiado, alfabetizado e com capacidade aquisitiva –, 

não deve contudo ser ignorada, pois, através de autores como Almeida Garrett ou Émile 

Zola, se constituíram como “elemento estruturante de uma opinião pública crítica, isto  

é, que desafia os poderes, configurando-se como o exercício de uma acto cívico” 

(CORREIA, 1998, p.2). Apesar dos debates serem limitados a assuntos e interesses 

concretos, reproduzindo a exclusão de largas parcelas populacionais da discussão (e 

existência) pública, cabe o reconhecimento do importante papel que desempenhou na 

promoção de uma sociedade menos centralizada em preceitos religiosos. Impulsionado 

pelo Iluminismo, o jornalismo instituiu-se como espaço privilegiado para a “discussão 

racional, para o questionamento permanente, para a vontade de saber mais” (COELHO, 

2015, p.22). 

Ainda que breve, esta caracterização permite-nos começar a compreender 

porque, desde a sua gênese, o habitat preferencial do jornalismo é a urbe, os lugares 

centrais (TUCHMAN, 1983, p.30), onde, para além de maior densidade populacional,  

se  firmam   as   instituições   que  mais   diretamente  intervêm   (política,  econômica e 
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culturalmente) na sociedade. Atrelada à centralidade geográfica está, portanto, a 

centralidade do poder e a visibilidade pública. A dicotomia entre centro e periferia, 

cidade e campo, potencializada pela industrialização, não vai cessar de crescer, 

alimentando assim mudanças estruturais no jornalismo, “congenitamente ligado à (…) 

urbanização, à mobilidade e à erosão das tradições” (CORREIA, 1998, p.14). 

Vários são os fatores que contribuem para a passagem do jornalismo 

predominantemente opinativo (identificável com o jornalismo partidário) para o 

jornalismo predominantemente noticioso (identificável com a penny press, ou  

jornalismo mercantil, como de agora em diante preferimos nomear). Aqui destacamos 

os económicos (como, por exemplo, desenvolvimento da economia de 

mercado, novas formas de financiamento, desenvolvimento da 

publicidade enquanto fonte de receitas), sociais (como, por exemplo, 

crescimento da população urbana, escolarização em massa, 

alfabetização das camadas populares, instituição de escolas públicas, 

urbanização, desenvolvimento de vias de comunicação terrestres e 

marítimas), políticos (como, por exemplo, desenvolvimento de 

governos democráticos – para Nelson Traquina, a relação entre 

jornalismo e democracia é simbiótica, a liberdade aparece como valor 

central –, conquista de direitos fundamentais, reconhecimento da 

liberdade e da democracia como conceitos basilares, reconhecimento 

da liberdade de imprensa) e industriais/tecnológicos (como, por 

exemplo, desenvolvimento dos correios e telecomunicações, domínio 

da técnica tipográfica e aperfeiçoamento das rotativas, rapidez de 

transmissão da informação ligada ao telégrafo, melhoria na  

reprodução de imagens – aperfeiçoamento da fotografia) (LOPES, 

2010, p.2). 

O nome pelo qual ficou conhecido – ‘imprensa do tostão’ (penny press), se 

literalmente traduzido – dá-nos subsídios para compreender a expansão do seu raio de 

ação: com o desenvolvimento tecnológico, o custo de produção e divulgação diminuiu 

drasticamente, possibilitando dessa forma baratear o custo de aquisição. Acessível a um 

público mais alargado – portanto mais heterogêneo e disperso – o jornal transforma-se, 

aos olhos dos publicitários, em um atrativo meio de aumentar, rápida e eficazmente, o 

número de possíveis consumidores. Produtores de jornais acolheram de forma 

voluntariosa essa relação, percebendo nela a possibilidade de emancipação das  

máquinas partidárias, principais financiadoras até então que condicionavam a produção 

à imagem dos seus interesses. 

Compreendendo o novo horizonte de possíveis leitores – integrantes das classes 

sociais  com  menores  níveis  de  escolaridade,  menor  poder  aquisitivo  e  jornadas de 
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trabalho mais longas (normalmente, também mais exigentes fisicamente) – o jornalismo 

torna-se mais leve, menos politizado, porque assim também eram percebidas as 

necessidades do novo público. Desta forma, percebemos a classe social como principal 

marcador a interferir na percepção e constituição do público, ficando outros, como 

gênero, relegados para mais tarde. Compreender esta mudança no jornalismo como uma 

mera adequação aos (supostos) interesses do novo público seria contudo ingênuo – tal 

postura significaria a demissão de considerá-lo local privilegiado de mediação, 

socialização e interpretação de realidades, funções que já apontamos como principais  

até aos dias de hoje. 

O surgimento da imprensa direcionada para as massas ocasiona a proliferação do 

número de publicações e o consequente aumento de tiragens. Neste processo, surge a 

comercialização da imprensa, ou seja, a transformação da informação em mercadoria, 

visando o lucro (LOPES, 2010). Essa lógica de competição, característica do 

capitalismo, exige a institucionalização de valores e métodos profissionais capazes de 

orientar a rápida, e coerente, produção de notícias – principal matéria dessa nova 

indústria. Se olharmos o jornalismo (do século XIX e da atualidade) unicamente por  

este prisma, certamente será difícil escapar às leituras pessimistas que o colocam como 

totalmente submisso aos interesses econômicos, produzindo conteúdos que “devem 

favorecer o relato atractivo em vez da opinião, que exclui parcelas de público, os temas 

do quotidiano, em vez da política, o sensacionalismo em vez da análise, o 

entretenimento em vez do debate” (COELHO, 2015, p.32). 

É necessário uma visão mais abrangente, por ângulos diversos, que permita 

perceber a multiplicidade de existências dentro do próprio jornalismo, sempre em 

movimento (pois apenas existe enquanto relação – com a sociedade e os públicos que a 

compõem), nunca desejável de ser reduzido a uma imagem totalizante que ignore as 

particularidades de cada contexto, de cada momento, pois o mesmo significa(ria)  

ignorar a sua gestação no seio dos ideais democráticos, embrionários de uma 

racionalidade que percebe na comunicação o potencial para as nunca finitas lutas de 

ressignificação e legitimação da vida e do agir social. 

O jornalismo contemporâneo, resultado das transformações verificadas a partir 

do jornalismo partidário, desde então pautado pela abertura à racionalidade cartesiana, é 

marcado  por  contradições   decorrentes  das   condições   em   que  é  exercido   –  aqui 
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pontuamos a procura de público como o elo entre interesse público (propósito sobre o 

qual o trabalho dos jornalistas se legítima) e interesse comercial (base sobre a qual as 

empresas de comunicação se mantêm). Nesse processo, que o jornalismo inicia com a 

ambição declarada de maior independência ideológica, torna-se difícil estabelecer 

barreiras entre os dois interesses, que normalmente são associados a duas racionalidades 

distintas: a comunicativa, caracterizada por uma relação intersubjetiva, orientada para o 

consenso e fundamentada em cima de pretensões de validade criticáveis (PINTO, 1995), 

e a instrumental, construída em cima de uma relação sujeito-objeto, estruturada “no uso 

não comunicativo do saber em ações dirigidas a fins” (PINTO, 1995, p.3). Desde os  

seus primórdios, aponta Heitor Rocha (2008, p.41), é portanto possível perceber o 

caráter ambíguo do jornalismo: “por um lado representava um instrumento de 

dominação; mas também, por outro, constituía-se num fator de libertação, emancipação 

de tutelas e esclarecimento”. O desafio é, acreditamos, olhar o jornalismo como sendo 

permeado por estas e outras contradições, sem que isso signifique identificá-lo como 

fonte e fim das mesmas. Nesse sentido, iremos nos apropriar dos contributos de Berger  

e Luckmann (2004), que simultaneamente nos permitirão aprofundar a discussão sobre 

as funções sociais do jornalismo. 

A crise de sentidos na modernidade, assunto já discutido no primeiro capítulo, é 

caracterizada pela constituição do pluralismo enquanto “valor supra-ordenado para a 

sociedade” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p.36), ou seja, “a coexistência de 

diferentes ordens de valores e de fragmentos de ordens de valores na mesma sociedade 

e, com isto, a existência paralela de comunidades de sentido bem diferentes” (BERGER; 

LUCKMANN, 2004, p.36). Essa proximidade resulta em uma desestabilização da auto- 

evidência, abrindo espaço à ação de novas instituições (já não apenas o Estado e a  

Igreja, como acontecia anteriormente) na competição pela atenção dos sujeitos. 

Um mundo governado pela incapacidade de estabelecer sentidos comuns, 

relativamente estáveis, significaria a impossibilidade de nos comunicarmos, de 

estabelecer relações sociais, de construir identidades e identificações, de nele nos 

orientarmos e agirmos, em último caso, de existirmos. Essa é a primordial função das 

instituições: "aliviar o indivíduo da necessidade de reinventar o mundo a cada dia […] 

fornecem padrões comprovados segundo os quais a pessoa pode orientar o seu 

comportamento […] um agir para o qual nem sempre é preciso pensar cuidadosamente 

as alternativas” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p.54-55). Apontamos desta forma o 
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paradoxo que na modernidade atravessamos: apesar do seu pluralismo constitutivo 

colocar em evidência novas possibilidades de vida, entrando em conflito com a 

tradicional organização centralizada nas instituições produtoras de sentidos e valores 

(quase) universais, os sujeitos continuam a precisar de mapas de significados  

normativos que os ajudem a navegar no mundo cada vez mais complexo (tanto política 

como culturalmente). O ponto central deste debate parece-nos ser, portanto, em relação  

à forma, já não apenas ao conteúdo, como tais significados são construídos. Este aspeto 

é particularmente interessante de pontuar se tivermos em conta as “maiorias silenciosas” 

(LOURO, 2004, p.28) que, por meio de movimentações sociais contestatórias, apontam 

o fosso entre a realidade esperada e a realidade vivida. 

Em sociedades como a nossa, que constantemente proclamam a existência de 

direitos universais (como sejam os de direito à vida, liberdade e igualdade) mas que 

sempre falham na sua concretização, torna-se inevitável o questionamento: que sentido 

têm esses valores para, por exemplo, pessoas trans, pessoas negras, mulheres, não 

heterossexuais, da periferia, pobres? Que vidas têm direito a ser reconhecidas como 

humanas? Como e quem chega a construir tais sentidos? Esses e outros 

questionamentos, feitos há custa de sofrimento mas também com ganhos de liberdade 

(BERGER; LUCKMANN, 2004, p.54), ao colocarem ênfase na incompatibilidade entre 

o ‘ser’ e ‘dever ser’ moralmente cobrado, não resultam na inevitável incapacidade dos 

indivíduos agirem no mundo, tolhidos pelo medo, apenas vagando por planícies de 

significados com que não se conseguem identificar, pelo contrário, constituem-se 

também enquanto motores de busca de novas identificações, construções que 

possibilitam a reorganização dos indivíduos em torno de “tipificações, classificações, 

padrões de experiência e esquemas de ação” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p.18), a 

partir das quais se assumem como atores na discussão da(s) realidade(s) com que 

comunicam. 

Ambicionando familiarizar “o cidadão comum com outros cidadãos comuns que 

usam uma lógica e uma gramática próprias da sua tradição ou com outras províncias de 

significado cujas lógica e gramática são precisamente distintas da do homem comum” 

(CORREIA, 2007, p.7), o jornalismo reivindica para si a legitimidade de ocupar uma 

posição central na organização social. Pensar a legitimidade de tal posição, sua forma e 

conteúdo,  suas  potências  e  riscos,  é  urgente,  principalmente  quando  tal  é  feito em 
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relação a pessoas social, cultural e historicamente violentadas, tanto simbólica como 

fisicamente, como é caso de pessoas trans. 

Por instituições intermediárias, Berger e Luckmann (2004) compreendem 

aquelas que “permitem ao indivíduo colocar ao serviço de vários setores da sociedade  

os valores de sua vida privada de modo a constituírem uma força que ajude a formar a 

sociedade como um todo” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p.70). Quer isto dizer que 

tais instituições têm a função de fazer a ponte entre os sujeitos e a sociedade, 

possibilitando, ao invés da ação prescritiva e autoritária, a construção conjunta de 

significados. Ainda que na atualidade diferentes ordens de valores e visões de mundo 

coexistam, muitas vezes não são conciliáveis. As instituições intermediárias 

desempenham também um importante papel nesse quesito, pois, ao buscarem assumir- 

se como espaço que contribui para a cooperação entre as diversas comunidades de 

sentidos, é requisito primordial publicitar, portanto reconhecer, a sua existência. Esta 

definição, que nos parece ser demasiado ideal, incorrendo no risco de não encontrar 

concretização no mundo ‘real’ (o que não nos deve impedir dela nos aproximarmos  

tanto quanto possível), recorda-nos, ainda assim, a posição de mediação a que o 

jornalismo se propõe ocupar na sociedade. De acordo com Serra (2003, p.195), essa 

posição justifica-se, pelo menos, a três níveis: 

i) trazer até aos cidadãos as diversas questões relativas à res publica, 

bem como as soluções que as diversas forças em presença propõem 

para tais questões - função de agendamento; ii) facilitar aos cidadãos a 

compreensão dos problemas cada vez mais complexos da vida social, 

traduzindo o “especialês”, a começar pelo “politiquês”, em linguagem 

mais ou menos comum - função de interpretação; iii) permitir uma 

certa forma de intervenção na realidade social - função de 

participação. 
 

Neste sentido, é inegável a preponderância que os meios de comunicação social 

ocupam na atualidade, desempenhando a importante função de conectar 

a experiência coletiva e a individual, oferecendo interpretações típicas 

para problemas definidos como típicos. Tudo o que as outras 

instituições produzem em matéria de interpretações da realidade e de 

valores, os meios de comunicação seleccionam, organizam 

(empacotam), transformam, na maioria das vezes no curso desse 

processo, e decidem sobre a forma de sua difusão (BERGER, 

LUCKMANN, p.68). 
 

Esta consideração, contudo, não nos autoriza a identificar o jornalismo, 

(enquanto   instituição,    tampouco   os   órgãos    de   comunicação   social,    enquanto 
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organizações industriais fortemente condicionadas pelo capitalismo), com a definição de 

‘instituição intermediária’ anteriormente apresentada. Para tal, seria necessário analisar 

se os seus efeitos com ela se coadunam. Ainda que no presente trabalho nos foquemos 

na produção e análise dos materiais jornalísticos, mais do que no estudo empírico dos 

seus efeitos junto do público, julgamos poder, também a partir daí, construir relações 

que nos permitam avaliar a sua atuação, pretensamente pluralista. 

Segundo Gomis (1991), para que a mediação de fato ocorra, não basta que os 

órgãos de comunicação social dêem a conhecer os acontecimentos e decisões que, com 

origem no aparelho político, julgam importantes para o ambiente social em geral – é 

necessário que o inverso também ocorra, ou seja, que a polifonia de vozes sociais seja 

tornada, tanto quanto possível, pública, para que dessa relação de mão dupla resulte um 

espaço público fundamentado na discussão racional da vida. 

Os sujeitos ocupam posições concretas, múltiplas e possivelmente contraditórias, 

nas comunidades de sentido de que fazem parte e, desta forma, terão maior ou menor 

pré-disposição para participar na discussão pública consoante as informações que 

procuram recolher ou divulgar estejam em harmonia com tais posições. Esta noção, que 

no jornalismo está profundamente relacionada à ideia de independência profissional, 

resulta em um constante sentimento de desconfiança em relação à informação  

divulgada, variável na intensidade tendo em conta a sua origem. Assim, principalmente 

em relação ao sistema político, se cultiva a ideia (com raízes históricas no iluminismo, 

reforçadas no século XX com a eclosão das duas guerras mundiais) de que se os órgãos 

de comunicação social se limitam a publicar as discussões e decisões “que este julgue 

oportuno difundir, no momento que o decida fazer, a função de mediação é mais 

reduzida, porque é menor a autonomia e a função interpretativa fica mais limitada” 

(GOMIS, 1991, p.181-182). 

Esta fala dá-nos também conta de um dos ideais mais presentes no jornalismo: a 

busca pelo furo, a investigação de informações que o seu portador insiste em não 

divulgar, ou até mesmo esconder, e que o/a jornalista tem a obrigação profissional 

(ética, mas também econômica) de perseguir, tendo em conta a importância que poderá 

ter para o seu público. Ou seja, de forma provisória, poderíamos dizer que a mídia 

funciona como “agente do público interessado e como instrumento desse interesse” 

(GOMIS,  1991,  p.196),  extraindo  daí  a  legitimidade  da  sua  atuação.  É  pois   uma 
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legitimidade que não é dada, mas conquistada, que exige (ou deveria, acreditamos) 

dos/as profissionais uma constante autocrítica com o objetivo de alcançar um equilíbrio 

entre as necessidades do público (que público, que necessidades, como correspondê-las, 

porque correspondê-las, que consequências?) e os constrangimentos políticos e 

econômicos. 

Tal como se verifica em qualquer outra instituição, a força do jornalismo pode 

ser problematizada, e até colocada em risco, quando os seus membros (tanto aqueles  

que o alimentam como aqueles que o consomem) “começam a refletir sobre os papéis 

institucionais relevantes, as identidades, os esquemas de interpretação, os valores e as 

maneiras de ver o mundo” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p.57). Referimo-nos aqui 

aos mecanismos normativos que orientam a ação e identidade profissional dos/as 

jornalistas, os/as quais não devem ser percebidos/as como meras extensões, ou 

sinônimos dos seus empregadores. Desbravar e debater a complexidade sócio-histórica 

em que tais códigos são gerados é, ainda, caminho urgente para um maior entendimento 

da profissão na atualidade. 

 

 

 

4.2. PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

 

 
O processo de profissionalização do jornalismo brasileiro é apontado por Paula 

Rocha (2008b) como sendo ainda bastante recente: data das décadas de 30 e 40 do 

século passado a criação das primeiras associações e sindicatos (o Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais do Estado de Pernambuco, que não foi o primeiro no país, foi 

fundado em 1947) e cursos de ensino superior (a inauguração é feita em São Paulo, 

também em 47, dez anos depois da fundação do Sindicato naquele Estado; em 

Pernambuco, o primeiro curso das regiões Norte e Nordeste – terceiro do país – foi 

criado em 1961 por Luiz Beltrão na Universidade Católica). Mais tarde, em plena 

ditadura, é publicado o Decreto-Lei 972/1969 que, com as posteriores alterações, 

regulamentava a profissão, determinando “a exigência de curso superior de jornalismo 

para o exercício da profissão. Em seguida, aumentou a remuneração salarial e foram 

criadas editorias, acarretando maior especialização do profissional” (ROCHA, P.,  

2008b, p.2). 
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A história da imprensa brasileira é contudo mais antiga: em 2008
57 

foram 

celebrados os seus 200 anos de existência. Poderíamos considerar como jornalistas os 

indivíduos que naquela altura a animavam? Essa é uma pergunta que, infelizmente, no 

presente trabalho terá de permanecer sem resposta. Por duas razões principais: 1) ainda 

que, como já avançamos, julguemos de suma importância olhar o passado para 

compreender o presente e pensar o futuro, um empreendimento nesse sentido, para  

evitar a superficialidade, demandaria mais tempo e espaço de investigação, para além de 

que provavelmente nos levaria para caminhos demasiado distantes dos objetivos a que 

aqui nos propomos, 2) é importante neste momento reconhecer as limitações do 

investigador: enquanto português, os conhecimentos acerca da história do jornalismo 

brasileiro são demasiadamente limitados para ambicionar abordá-la. 

Acreditamos que o último ponto mencionado deve ser contextualizado: 

defendemos que o conhecimento produzido e, principalmente, divulgado em Portugal – 

aqui referimo-nos ao jornalismo (e sua história) mas a crítica deve ser percebida de 

forma mais abrangente: “os silêncios da História de outros povos permanecem num 

espaço de esquecimento histórico e pedagógico desta nação que se imagina e se narra 

como europeia, moderna e pós-colonial” (KHAN; MORGADO, 2013, p.79) – é 

profundamente marcado pelas vozes do ‘norte’, ou seja, vinculado às teorias, realidades 

e ângulos da Europa e Estados Unidos, ainda construído sobre bases colonialistas. 

Assim, é perpetuada uma ignorância alarmante acerca de outras realidades 

(tradicionalmente, de países pobres e/ou colonizados) que eles mesmos ajuda(ra)m a 

moldar, como é o caso do jornalismo brasileiro, na sua gênese e posterior 

desenvolvimento relacionado (e limitado) à presença (e ação) da monarquia portuguesa 

(BARBOSA, s.d). Desta forma, optamos por dar atenção à profissionalização do 

jornalismo enquanto fenômeno transnacional (TRAQUINA,  2005,  p.106), 

reconhecendo nesta opção inevitáveis limitações, que no entanto julgamos não 

invalidarem a pretensão de abordar os valores e saberes que ao longo do século XX, por 

influência do capitalismo, nas sociedades ocidentais se tornaram hegemônicos. 

 

 

 

57 
A história oficial é unânime em apontar 1808 como o ano inaugural da imprensa brasileira. Continua 

contudo a ser discutido qual de dois jornais pode ser considerado o seu representante – se o Correio 

Braziliense, editado em junho daquele ano na Inglaterra (porque proibido no Brasil pela monarquia 

portuguesa) ou o Gazeta do Rio de Janeiro, impresso pela primeira vez em setembro, tendo-se mantido 

como único em circulação no país até 1820. 
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A atividade jornalística em solo nacional é pela primeira vez contemplada com 

direitos trabalhistas em 1943, através da seção XI da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(BRASIL, 1943). Ainda que no documento já conste o compromisso do Governo 

Federal criar escolas de jornalismo destinadas à profissionalização, tal regulamentação, 

como referido, apenas surgirá em 1969. Algumas disposições nos merecem especial 

atenção: a profissão de jornalista pressupõe o exercício de forma habitual e remunerada 

(sendo o registro profissional passível de ser trancado se, sem motivo legal, o indivíduo 

não exercer por mais de dois anos), o diploma de curso superior em jornalismo e estágio 

são exigências e é instituída a definição de ‘noticiarista’, ou seja, “aquêle que tem o 

encargo de redigir matéria de caráter informativo, desprovida de apreciação ou 

comentários” (BRASIL, 1969). A década de 60 foi portanto, segundo Dias (2013, p.83), 

de transição para o jornalismo brasileiro: 

existia a necessidade política de controlar a atividade jornalística e a 

preocupação econômica de gerenciar as instituições de comunicação 

em um sentido mais empresarial. Havia os seguintes posicionamentos: 

os provisionados repudiavam a ideia de acesso à carreira pela via 

exclusiva do diploma e os empresários reivindicam cada vez mais os 

jornalistas profissionais, por terem perspectiva da notícia como 

produto (referencial de Objetividade). 
 

A referida transição, contudo, não foi completa nem tranquila, permanecendo em 

aberto, ainda na atualidade, vários debates referentes à regulamentação, de que é 

exemplo a (não) obrigatoriedade de diploma e estágio para aceder à profissão. Nesse 

sentido, julgamos importante lançar algumas questões (sem a pretensão de fornecer 

respostas): a remuneração e a atividade permanente são fatores que por si só têm força 

para delimitar quem é, ou não, jornalista? Por outro lado, aquele ou aquela que, de 

forma contínua e remunerada, pesquisar, selecionar, tratar e divulgar notícias em 

empresas de comunicação pode imediatamente ser reconhecido/a como jornalista? Se 

pensarmos outras profissões (e levadas em conta as limitações das analogias), veremos 

que, por exemplo, a/o médica/o não perde o seu estatuto profissional se durante 

determinado período de tempo não existirem clientes; tão pouco ganha esse estatuto 

qualquer pessoa que se auto-medique. Qual é o peso que o exercício da atividade, 

acumulado ao longo dos anos, tem na profissionalização e reconhecimento de 

jornalistas? Na preparação de futuros profissionais, qual é o papel atribuído ao ensino 

acadêmico – é ele valorizado? Como, porquê e em que moldes? Desaguamos aqui no 

pensamento de João Carlos Correia, quando coloca que 
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o problema do jornalismo é o sem número de caminhos 

organizacionais que podem conduzir à carreira e que tornam instável a 

estandartização da base cognitiva necessária para o exercício da 

profissão, conduzindo a problemas de reconhecimento/ 

autoreconhecimento e de legitimidade (CORREIA, 1998, p.7). 
 

Esta afirmação obriga-nos a perceber o distanciamento do jornalismo em relação 

à tipologia de profissão apontada por Paula Rocha (2008a)
58

. Não significa isto, 

acreditamos, que a classificação de profissão lhe é vedada, mas que é necessário 

perceber  as  suas  especificidades:  em  vez  de  definida  pela  exigência  de       rígidas 

habilitações educacionais ou de regulamentação estatal, aparenta pesar mais o controle 

sobre o processo de produção, a instituição de normas profissionais e a orientação para  

o serviço público (CORREIA, 2011, p.143) – o desequilíbrio nos pesos destas últimas 

em relação às primeiras parece-nos material interessante para problematizar a qualidade 

do jornalismo. 

É, em parte, a multiplicidade de vias de acesso à profissão que, ao colocar em 

destaque a ausência de uma teoria sistêmica ou linguagem técnica exclusiva, 

consideradas imprescindíveis ao desempenho das/dos profissionais, dá suporte 

àqueles/as que defendem as redações como verdadeiras escolas de jornalismo, onde “se 

aprende fazendo”, desvalorizando ou, em casos (nem tão) extremos, se 

incompatibilizando com a necessidade de uma suporte teórico multidisciplinar. O 

caminho inverso também não é raro, ocasionando por parte da academia uma visão 

demasiado extensiva da socialização profissional acrítica naqueles  espaços, 

rentabilizada pelos interesses econômicos e políticos das empresas. 

A relação, nem sempre de fácil equilíbrio, entre prática e teoria, entre a academia 

e o exercício da profissão nas redações, é estrutural, decorrente de duas instâncias que 

Eduardo Meditsch (2004, p.26) considera “pouco maleáveis, ciosas de seus costumes, 

extremamente vaidosas e pouco receptivas às opiniões externas”. Salientamos, contudo, 

que o íntimo relacionamento entre ambas deve(ria) ser a regra, caso contrário, a  prática 

 
 

58 
Firmando-se nas teorizações de Freidson (1996), a autora observa que as profissões são caracterizadas 

por cinco premissas:1) realizado em tempo integral, e incluindo o mercado informal, é um tipo de  

trabalho pago; 2) tem base teórica e caráter especializado; 3) em vez de serem baseadas no livre mercado 

ou controladas por uma administração externa à profissão, caracterizam-se por controlarem a divisão de 

trabalho, determinada pelas relações que negocia(ra)m as fronteiras jurisdicionais de cada uma; 4) o 

controle do mercado de trabalho é feito através do credenciamento dos membros da profissão; 5) é 

exercida pela pessoa que através do ensino superior, fora do mercado de trabalho, obtém conhecimento 

abstrato e autoridade sobre um campo de saber. 
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“fica condenada a ser uma prática burra, e a teoria por sua vez se reproduz 

indefinidamente sem rumo e sem capacidade de agir sobre a realidade” (MEDITSCH, 

1999, p.5). Nesse desequilíbrio, que dificulta a afirmação “de uma identidade 

profissional clara nos seus contornos, forte na sua coerência interna (‘para si’) e 

especificamente reconhecida na sua relação externa (‘para o outro’)” (FIDALGO, 

2005, p.1, grifos do autor), é também necessário ter em conta os interesses que motivam 

a profissionalização, historicamente ambígua. 

Debruçando-se sobre os jornalistas
59 

que compunham as ‘redações’ pré- 

industriais, Sousa (2009, p.3) descreve-os como 

cidadãos com ambições políticas que fundavam jornais doutrinários  

ou que colaboravam com estes para progredirem politicamente. Ser 

redactor, isto é articulista, tendo a missão de redigir os artigos 

políticos, era, assim, a grande ambição de muitos os que se diziam 

jornalistas, que usavam o jornalismo para promoção pessoal. […] 

Outros ainda ambicionavam tornarem-se conhecidos como publicistas, 

isto é, como divulgadores das novas ideias, como Latino  Coelho. 

Esses “escritores de jornais” não sentiriam, certamente, pertencer a 

uma classe profissional, mas apenas a uma elite letrada e politizada 

que usava os jornais para fazer política ou «elevar os espíritos». 
 

Esta fala diz respeito aos jornalistas portugueses, que, com a finalidade de 

pensarmos as alterações cobradas pela profissionalização, julgamos poder estender a 

outras latitudes. Motivadas social, econômica, política e tecnologicamente, tais 

alterações são indissociáveis dos “regimes de verdade marcados pela generalização do 

capitalismo e das utopias industrialistas que estão na génese do positivismo” 

(CORREIA, 2011, p.140). 

É com o advento do jornalismo mercantil que profundas mudanças se começam  

a impor aos/às jornalistas, pautadas pela exigência de uma 

produção em série; regras precisas de construção da sua mercadoria; 

existência de uma profissão dotada de uma ética, de saberes e de 

tecnologias próprias; interesse profundo na recepção e agradabilidade 

por parte das grandes multidões que animam a vida das grandes 

cidades  com  vista  à  recuperação  do  onvestimento  (sic)  efectuado; 
 
 

59 
Referimo-nos pontualmente a esses sujeitos – se não exclusivamente, quase sempre homens – como 

‘jornalistas’, ainda que percebendo as suas características, e as dos meios de comunicação em que 

exerciam atividade, como incompatíveis com as da atualidade. Fazemo-lo por considerar ser difícil 

colocar uma barreira entre quem pode (ou deve) ser nomeado/a jornalista, principalmente quando a 

proposta é transportar um conceito recente para uma realidade anterior, política e culturalmente bastante 

diferente. Esta opção está ainda relacionada à pretensão de reconhecer a importância de tais sujeitos no 

desenvolvimento do jornalismo, e dos/as jornalistas, como hoje o conhecemos. 
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dotada de um poderoso efeito integrador nas sociedades modernas 

(CORREIA, 1998, p. 2). 
 

Respondendo à necessidade de estandardização com que o mercado opera – não 

ao nível dos produtos mas dos processos (reconhecemos nesta lógica uma contrariedade 

que nos pode ajudar a refletir sobre a qualidade do jornalismo atual) –, a notícia é 

desenvolvida e instituída como o mais nobre produto jornalístico, orientando-se pela 

verdade dos fatos – com validade e grau de relevância internas –, independente dos 

valores e crenças dos produtores, que se limitariam a espelhar a realidade tal como ela é. 

Para alcançar essa objetividade, neutralidade e independência, que legitimam o 

jornalismo noticioso (simultaneamente ‘desinteressado’ – nos assuntos que trata – e 

‘engajado’ – na construção de um espaço social integrador e formador da opinião 

pública), o profissionalismo revela-se fulcral: 

os meios jornalísticos industrializados queriam repórteres polivalentes 

que se devotassem a tempo inteiro ao jornalismo e não “políticos de 

jornal” nem “escritores de jornal” (apesar da importância dos 

folhetinistas), que faziam do jornalismo uma ocupação e não uma 

profissão e da escrita uma arte literária e/ou persuasiva mais do que 

uma competência técnico-profissional. Os jornalistas começaram, em 

consequência, a adoptar critérios profissionais de elaboração da 

notícia, abandonando um estilo pessoal, emotivo ou literário. O lead 

noticioso, a técnica da pirâmide invertida, a factualidade no relato, os 

procedimentos de objectividade, fizeram, nessa época, a sua aparição 

[…] contribuindo para a autonomização destes profissionais, para a 

consolidação do jornalismo como profissão e para a edificação de uma 

cultura e de uma ideologia próprias (SOUSA, 2009, p.3/4). 
 

Desta forma, a ideologia da objetividade e a ideologia do profissionalismo são 

identificadas como as principais construtoras de notícias, funcionando em prol dos 

poderes instituídos (SOUSA, 2005, p.12) e impondo 

um padrão de relações de trabalho coerente com as novas ideologias 

yuppies, que justificam e enaltecem a luta do indivíduo contra seus 

companheiros de trabalho, erigindo a competição e o sucesso 

profissional como valores superiores, no lugar da solidariedade e da 

identidade de classe (KUCINSKI, 1998 apud MORETZSOHN, 2001, 

p.11, grifo da autora). 
 

Consideramos necessário aumentar essa visão do jornalismo, complexificando-o, 

desde logo porque esses mesmos processos possibilitaram um trajeto no sentido oposto: 

melhorando o estatuto de jornalistas, aumentando a autonomia enquanto classe e 

cultivando uma cultura com valores e competências específicas, pois a crescente 

percepção de que o jornalismo se vinculava, cada vez mais, à ideia de negócio, acaba 
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produzindo uma separação entre proprietários e jornalistas, que, no caso dos últimos, à 

semelhança do que acontecia com outros/as trabalhadores/as, estimula a ideia de uma 

necessária proteção sindical e legal (SILVEIRINHA; CAMPONEZ, 2012, p. 61). 

Defendemos que é necessária a problematização acerca da profissionalização de 

jornalistas, mas que compreendê-la de forma estritamente funcional, onde os/as 

mesmos/as são definidos/as como executantes autômatos, perfeitamente, e sempre, 

acomodados aos mecanismos organizacionais, tem motivações ideológicas – 

nomeadamente acerca da (redução de) importância e agência desses/as profissionais 

(MORETZSOHN, 2001) –, essas sim operando em favor da renúncia à crítica e 

pluralidade da realidade (não só do jornalismo). 

O capital, motor de arranque, com todas as incongruências que pode significar  

ao ser relacionado à procura de uma sociedade mais justa, ajudou a inculcar, perante a 

sociedade e perante jornalistas, a missão que os/as viria a legitimar: 

O jornal assume, diariamente, a responsabilidade de converter-se em 

defensor da cidadania frente aos hipotéticos abusos e injustiças do 

poder. A sua arma será a objectividade, esgrimida como modo de 

compromisso com uma audiência que julga diariamente os actos e 

ideias publicamente difundidos (GARCÍA GONZÁLEZ, 1999 apud 

SOUSA, 2009, p.6). 
 

A influência do capital verifica-se portanto não apenas ao nível da procura de 

lucro, e assim numa perspectiva de mercado, mas também ao nível da 

institucionalização de regras técnicas e deontológicas que socialmente o legitimam. 

Essas duas vertentes estão intimamente relacionadas, mas não são equivalentes – em 

verdade, não raras vezes deixam transparecer a sua conflitualidade, sublinhada, 

principalmente, pelos movimentos sociais, mas também pelo restante público e até 

mesmo pelos/as jornalistas, sujeitos que, tal como outros, são constituídos por uma 

multiplicidade de identidades – não apenas a de jornalista –, as quais não nos deixam 

perceber essa classe como uma massa amorfa e homogênea, que no dia-a-dia se  

assujeita de forma completa e imediata aos imperativos comerciais. 

Apropriando-nos da colocação de Bourdieu (1997, p.30), consideramos que “o 

mundo dos jornalistas é um mundo em que há conflitos, concorrências, hostilidades”, 

não apenas diante dessa cultura hierárquica que é o jornalismo, mas também face a si 

mesmos/as, quando no exercício da profissão, entrando em contato com fontes e 

realidades    múltiplas,    umas    mais    desafiantes    que    outras,    lhes   é    cobrada a 



137  

responsabilidade de constantemente tomar decisões, nem sempre técnica, moral e 

eticamente previsíveis. Assim, defendemos que “o jornalista é uma entidade abstrata  

que não existe: o que existe são jornalistas diferentes segundo o sexo (sic), a idade, o 

nível de instrução, o jornal, o meio de informação” (BORDIEU, 1997, p.30). 

Esta postura, ainda que nos possa ajudar a compreender a produção e divulgação 

de informação como potencialmente mais aberta à pluralidade, condicionada também à 

ação dos sujeitos e não apenas à do sistema alimentado por dinheiro e poder, direciona- 

nos para outros questionamentos: quem, com diploma ou não, tem acesso à profissão de 

jornalista? Que características socioeconômicas estão associadas a essa classe 

profissional? Como, porquê, quem ocupa as posições hierarquicamente mais elevadas? 

Analisando o racismo presente na produção jornalística da mídia mainstream da europa 

ocidental, Van Dijk (2005, p.84) salienta que poucos jornais 

têm jornalistas das minorias étnicas, sem falar de minorias em 

posições editoriais mais altas. Neste aspecto, os media (tanto de 

esquerda como de direita) são pouco diferentes de outras instituições 

de elite e de negócios corporativos, que bloqueiam o acesso e a 

promoção dos “estrangeiros” com argumentos transparentes sobre a 

“falta de qualificações” ou os “problemas culturais” que culpam 

basicamente a vítima. Em resultado, a redacção, as reuniões editoriais 

e as rotinas da recolha de notícias estão centradas predominantemente 

nos brancos. A consequência previsível é que as organizações das 

minorias ou os seus porta-vozes raramente são abordados como fontes 

credíveis […] 
 

Estas conclusões, acreditamos, podem ser facilmente transportas para pensarmos 

a presença (e ausência) de pessoas trans na mídia brasileira. 

Sendo inegável a relação entre jornalismo e capitalismo, é preciso notar que as 

disputas pelo monopólio do mercado profissional exigem, para o seu reconhecimento, 

“1) que um conjunto de conhecimentos esotéricos e suficientemente 

estáveis relativamente à tarefa profissional seja ministrado por todos  

os profissionais, e 2) que o público aceite os profissionais como sendo 

os únicos capazes de fornecer os serviços profissionais” (SOLOSKI, 

1999, p.93). 
 

Significa isto dizer que o jornalismo depende da legitimidade (e credibilidade) 

outorgada pelo público aos seus valores e saberes. Nesse sentido, apontaremos algumas 

das mais importantes críticas de que o jornalismo (ainda) é alvo na atualidade, as quais, 

no limite, reclamam a falência, mas também a renovação, das premissas que orientam a 

profissão. Fazemo-lo por considerarmos essencial a problematização da legitimidade do 
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discurso jornalístico, o qual, pelas funções de mediação, socialização e interpretação, 

ocupa um papel fundamental na democracia. Assim, como bem coloca Moretzsohn 

(2003, p.2), se o que pretendemos é a recuperação dessa legitimidade, “num sentido 

crítico à sacralizada idéia de ‘quarto poder’”, necessitamos “desmistificar o trabalho da 

imprensa e demonstrar que o processo de mediação se insere num campo de luta 

simbólica passível tanto de atuar na reprodução de estereótipos quanto no sentido 

oposto”. 

 

 

 

4.3. TEORIAS, VALORES E SABERES 

 

 

 
Dos vários gêneros discursivos que o jornalismo abarca, é na notícia que no 

presente trabalho nos focamos. Para começarmos a sua definição, julgamos pertinente a 

metáfora de Tuchmann (1983, p.13): tal como uma janela, a notícia dá-nos acesso ao 

mundo. A percepção do mundo, contudo, 

depende de se a janela é grande ou pequena, se tem muitos ou poucos 

cristais, se o vidro é opaco ou claro, se a janela é voltada para uma rua 

ou um pátio. A cena depende também da posição do sujeito que 

observa, se longe ou perto, se movendo o pescoço para diferentes 

direções ou mantendo-o reto, direcionado para a frente […] 

(TUCHMANN, 1983, p.13, tradução nossa). 
 

Esta leitura é incompatível com aquela que a Teoria do Espelho daria conta, ou 

seja, de que as notícias poderiam “transmitir uma tradução imparcial, transparente, 

neutral, de uma realidade externa” (HACKETT, 1999, p.106). Não haveria portanto 

distinção entre notícia e realidade, postura fundamentada em cima de duas premissas: 

existe uma única realidade, universal, e a ela temos acesso direto, sem interferências 

simbólicas, culturais, ideológicas ou outras (MELO, Isabelle, 2007). Como teremos 

oportunidade de argumentar ao longo desta seção, ainda que na atualidade tal leitura não 

seja totalmente rejeitada, muita da aceitação que outrora alcançou não resistiu às críticas 

que entretanto lhe foram feitas. Apoiados em Correia (2011, p.143), que, de forma 

reconhecidamente simplificada, defende a existência de duas abordagens 

epistemológicas do jornalismo, enquadramos a fala de Tuchmann numa perspectiva 

construtivista enquanto a Teoria do Espelho identificamos como objetivista: 
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na perspectiva objectivista, a realidade social surge como um dado a 

priori que o jornalista deve observar de forma a reconstituir fielmente. 

Na óptica «construtivista», a «realidade» e a «informação» são 

entendidas como construções sociais e não como um conjunto  de 

dados preexistentes. 
 

Filiando-nos a esta segunda, começamos por apontar que o mundo, tanto  

material como simbólico, ainda que exista para além da linguagem – pois, por exemplo, 

ainda que determinado indivíduo ignore ou rejeite a existência de machismo, este não 

deixa de existir e de ter consequências materiais, sendo sua gênese e desenvolvimento 

da ordem social, simbólica –, “nós só o conseguimos compreender através da sua 

apropriação pelo discurso” (HACKETT, 1999, p.109). Ora, como já apontamos em 

capítulos anteriores, o discurso não pode ser compreendido como canal transmissor de 

significados ‘puros’, inerentes aos acontecimentos e objetos a que se refere, pois, antes 

de mais, ele é objeto e meio de lutas por significações. Escreve Correia (2004, p.111), 

apoiado em Schutz (1982), que “a intencionalidade na transmissão dos significados 

surge como o elemento essencial e característico dos processos comunicativos. […] A 

comunicação é sempre finalista: espera sempre produzir um determinado efeito na 

pessoa a quem se dirige”. 

Nesta perspectiva, julgamos coerente a percepção da notícia enquanto narrativa 

culturalmente construída (BIRD; DARDENNE, 1999, p.263), artefato discursivo 

resultante da interseção “de factores de natureza pessoal, social, ideológica, histórica e 

do meio físico e tecnológico” (SOUSA, 2005, p.3). Tais narrativas, como aqui as 

percebemos, distinguem-se de outras que circulam no tecido social por serem  

elaboradas por uma instituição concreta, o jornalismo, “que tem as suas tradições 

distintas, preocupações e modos de fazer as coisas. Inevitavelmente, a notícia reflecte o 

ethos especializado da comunidade jornalística e é moldada pela sua estrutura e 

processos” (WEAVER, 1999, p.296). É à discussão dessas ‘tradições, preocupações e 

modos de fazer, estrutura e processos’ que nas próximas páginas nos dedicaremos. Para 

justificar o seu começo, apoiamo-nos em Hohlfeldt (2001), que, ao analisar vinte e um 

livros sobre jornalismo – a maioria de autores brasileiros –, concluiu ser a objetividade  

o principal critério na construção do texto jornalístico. 

A objetividade emerge primeiro, enquanto valor normativo, na ciência europeia 

dos séculos XVI-XVIII: face às alterações sociopolíticas já apontadas daquela época, é 

desenvolvido  um  ceticismo  perante  a  realidade,  que  cobra  a  criação  de  uma  nova 
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corrente interpretativa – verdadeira e universal – do mundo. A busca de um método 

racional, de uma ciência unificada e de uma língua exata resultariam numa ‘purificação’ 

das operações da razão humana, descontextualizando-a de situações históricas e 

culturais concretas: “trata-se de objetivar ao máximo a realidade social, e de reduzir ao 

mínimo as interpretações alternativas. Da mesma forma, no contexto social e cultural, 

existe uma procura desesperada pela verdade aceitável para todos” (ALSINA, 2009, p. 

260). A objetividade assim entendida implementa-se como matriz do pensamento 

moderno, lançando raízes em várias áreas de aplicação de conhecimentos e 

influenciando diversas correntes teóricas. 

Importa aqui salientar algumas reflexões acerca do cientificismo, ou seja, da 

percepção e defesa (mesmo que, por vezes, inconscientemente) da ciência como 

autoridade cognitiva, portanto como principal fonte legitimadora de conhecimento, 

resultante do 

gradativo processo de especialização e representação cientificista de 

tópicos morais e políticos, […] [resultando no] estreitamento da esfera 

pública e na redução da participação democrática. Esta  nova 

ideologia, que transforma a ciência em fetiche, […] obscurece as 

questões práticas, justifica o interesse de dominação parcial de uma 

classe determinada, oprime aquelas de posição subalterna e 

compromete o próprio interesse emancipatório da espécie humana 

(ROCHA, H., 2009, p.1-2). 
 

Não pretendemos, naturalmente, rejeitar (todos) os métodos e resultados 

científicos, mas criticar a “pretensão positivista de tentar erigir o absolutismo da 

metodologia sob uma rotina fática, […] que não pressupõe o sujeito que conhece” 

(ROCHA, H., 2009, p.2); simultaneamente salientamos que a produção de 

conhecimento pode dar-se em múltiplos espaços, em moldes diversos, com propósitos 

variados, e que as suas pretensões de validade devem ter em conta não só os argumentos 

e métodos, como também os contextos e lugares de fala. 

Cabe aqui uma breve explicação sobre a utilização do conceito ‘lugar de fala’, 

que será importante no próximo capítulo, onde analisamos os dados empíricos da 

investigação. Com a sua utilização pretendemos dar destaque à compreensão de que 

somos atravessados/as por um vasto leque de experiências e marcadores sociais que 

condicionam a nossa compreensão e expressão do/no mundo. A interpretação e vivência 

de tais marcadores (ser mulher e ser negra, por exemplo) é (inter)subjetiva e não- 

homogênea entre aqueles sujeitos que assim se identificam, contudo a leitura social  que 
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deles é feita irá determinar, de forma mais ou menos rígida, a posição (política, mas não 

só) a ser ocupada na sociedade e, consequentemente, a sua legitimidade para produzir 

conhecimento sobre determinado assunto. Essas posições podem ser transgredidas, mas 

nem por isso a leitura social de tais marcadores desaparece por completo: acreditamos 

que, por ora, o debate principal sobre esta matéria, principalmente nos movimentos 

sociais, gira em torno da ressignificação (simbólica, portanto material) desses 

marcadores e não a sua supressão. 

Defendemos que é importante refletir sobre quem pode (por ter acesso a recursos 

socialmente valorizados) e tem legitimidade (pelo lugar de fala que ocupa) para falar 

sobre determinado assunto, por determinado prisma, visto que esse é um exercício 

realizado, e compreendido, a partir de “um lugar específico nas relações de poder e 

tomad[o] por marcas destas formações. Entender que o diálogo é uma forma de 

interação de poder, é perceber também que estes lugares ligam-se diretamente ao que é 

hegemônico e ao que não é hegemônico” (VIEIRA, 2015c). A noção de ‘lugar de fala’ 

está então intimamente relacionada à noção foucaultiana de que os corpos (aqui com 

enfase nos humanos e nos desumanizados) nunca são ‘naturais’, aprioristicamente  

vazios de significados, pois desde sempre são atravessados por inscrições históricas. 

Assim, o corpo “está diretamente mergulhado num campo político; as relações de poder 

têm alcance imediato sobre ele, elas o investem, o marcam, o dirigem […] exigem-lhe 

signos” (FOUCAULT, 1999b, p.25). 

Acreditamos que ignorar estas questões, demitirmo-nos da auto-reflexão no 

processo de consumo e produção de conhecimento, significará um maior risco de 

reproduzir as “estruturas condicionadoras de poder que, acriticamente, mostram-se  

como naturais, mas não o são, pois, de fato, são o resultado de uma comunicação 

sistematicamente distorcida e de uma repressão sutilmente legitimada” (ROCHA, H., 

2009, p.16). 

Os ideais iluministas do século XVIII, a respeito da ética da igualdade, liberdade 

e fraternidade, contribuíram também para afirmar o jornalismo como sacerdócio ao 

serviço do público, resultando daí o dever de se assumir como imparcial 

(STEINBERGER, 2001, p. 178), concepção que está vinculada à objetividade  

mitificada capaz de verificar a verdade absoluta, conforme a ideologia de ciência 

positivista. Assim, aos jornalistas 
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é cobrada a humanamente impossível tarefa de espelhar (ou 

representar perfeitamente) o mundo, o que o torna em profissional que 

nunca consegue atingir o desempenho que lhe é atribuído, ao mesmo 

tempo em que não é reconhecida a sua dimensão maior, e  

efetivamente real, de participar da construção do mundo […] 

(ROCHA, H., 2008, p.46). 
 

O conceito começa a ser apropriado pelo jornalismo no século XIX, quando um 

‘novo jornalismo’, informativo, com separação entre ‘fatos’ e ‘opiniões’, ganha espaço  

e o jornalista passa a ser definido como observador neutro dos acontecimentos: “o meu 

trabalho é comunicar factos: as minhas instruções não permitem qualquer tipo de 

comentários sobre os factos, sejam eles quais forem” (READ, 1976 apud TRAQUINA, 

1999, p.167). Este pensamento desenvolve-se enquanto o positivismo ainda está no  

auge da sua existência, condicionando a produção intelectual da época. No século XX, 

aponta Traquina (1999a), terminada a 1ª Guerra Mundial e compreendido o papel que a 

propaganda política nela desempenhou, é renovada a desconfiança nas ações humanas e 

até os ‘fatos objetivos’ passam a suspeitos, reforçando assim, principalmente nos 

Estados Unidos, as transformações que já vinham concorrendo para a instituição de 

regras profissionais capazes de orientar jornalistas para a reprodução fiel da realidade, 

sem partidarismos, avessos a interferências ideológicas, servindo unicamente ao 

interesse (do) público. 

Tuchmann (1999) aponta algumas das regras adotadas para alcançar essa 

pretensa objetividade, que considera funcionar como ritual estratégico orientado para a 

proteção das pressões a que jornalistas estão expostos/as – como seja a escassez de 

tempo para a análise epistemológica reflexiva imposta pelos prazos, eventuais processos 

de difamação ou repressões de seus superiores. Assim, argumenta que estratégias  como 

1) a apresentação de versões conflituais do acontecimento – almejando não favorecer 

qualquer uma das partes envolvidas –, 2) apresentação de provas auxiliares – que 

normalmente são fatos suplementares, aceites como inerentemente ‘verdadeiros’ –, 3) 

citação ipsis verbis dos intervenientes – ou seja, as mensagens dependem das fontes, 

pois são as suas vozes e opiniões que são reportadas, não as do/a jornalista – e 4) 

estruturação da informação numa “sequência apropriada” – ainda o esquema da  

pirâmide invertida – 

1) constituem um convite à percepção selectiva, 2) insistem 

erradamente na ideia de que «os factos falam por si», 3) são um 

instrumento de descrédito e um meio do jornalista fazer passar a sua 
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opinião, 4) são limitados pela política editorial de uma determinada 

organização jornalística (TUCHMANN, 1999, p.89). 
 

Acreditamos que a adoção de técnicas como as já mencionadas, mais do que 

reduzir o espaço de manobra na codificação das mensagens, resulta em uma maior 

propensão à desresponsabilização dos/das jornalistas: “não é o repórter que fala e 

escreve, e sim a realidade por ele espelhada (BARROS FILHO, 2003, p.25). Para esta 

consideração apoiamo-nos também em Tuchmann (1999, p.75): diz a autora que “os 

jornalistas invocam a sua objectividade quase do mesmo modo que um camponês 

mediterrânico põe um colar de alhos à volta do pescoço para afastar os espíritos 

malignos” (TUCHMANN, 1999, p.75). Para além de uma caracterização folclórica  

deste jornalismo, o excerto permite-nos inferir que tal como a existência de espíritos 

malignos é questionável e, em última análise, inexistente – ao menos face à ausência de 

provas científicas que sustentem uma imagem literal desse mito – o mesmo acontece 

com os fatos. Ainda assim, o ‘colar de alhos’ (objetividade) desempenha um papel 

necessário, uma vez que os ‘camponeses’ (jornalistas) não reconhecem outra forma 

efetiva de assegurarem a sua existência, chegando a adotar posturas bastante  defensivas 

– ou agressivas – perante aqueles/as que o (a) questionam. Torna-se contudo necessário 

notar que, 

filosoficamente falando, todos os ‘factos’, por mais ‘objectivos’ que 

sejam, são mais ou menos ‘criados’ ou ‘construídos’: pelos códigos 

culturais de que somos portadores, a começar por esse código  

primário que é a linguagem, pelas crenças que professamos, incluindo 

essas crenças ‘racionais’ que são as teorias científicas e as doutrinas 

filosóficas, pelas tecnologias e instrumentos que utilizamos, pelas 

verdades prático-utilitárias que partilhamos com os outros membros  

de uma comunidade, pelos métodos de investigação que mobilizamos, 

quiçá mesmo, e a aceitarmos a tese de Kant, por determinadas formas 

a priori. O jornalismo não é, nesse aspecto, mais ‘criador’ ou 

‘construtivo’ que as outras ‘formas simbólicas’ (SERRA, 2003,  

p.338). 
 

A objetividade a que anteriormente fizemos referência sofreu portanto um 

deslocamento: das notícias, onde residia na Teoria do Espelho, passa a localizar-se no 

comportamento das/dos jornalistas, indissociável de outros valores e saberes que se 

desenvolvem concomitantemente. O estatuto desses/as profissionais já não é o de 

meros/as refletores/as da realidade – norteando-se principalmente pela ‘verdade’ –, mas 

de observadores/as dotados/as de (inter)subjetividade que se comprometem (ou dizem 

fazê-lo) a relatar os acontecimentos da forma mais imparcial e equilibrada possível 

(SOLOSKI, 1999, p.96). 
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Com o intuito de investigar o que jornalistas brasileiros/as compreendiam por 

‘objetividade’, Sponholz (2008, p.72) efetuou entrevistas com vários desses/as 

profissionais, tendo concluído que, para a maioria, ‘objetividade’ significa “não tomar 

partido […] [e] apresentar os fatos de maneira interessante, precisa e clara, de forma que 

seja acessível para qualquer pessoa”. No pólo oposto, “são raros os casos em que 

objetividade é ligada à correlação das notícias com a realidade. Só 3% das afirmações 

recorrem a ideias como aproximar-se o máximo possível da verdade ou da realidade” 

(SPONHOLZ, 2008, p.72). Assim, mais do que uma informação verdadeira – no sentido 

positivista do termo – a preocupação parece estar vinculada à credibilidade, reforçada 

pela conclusão de que, apesar da (suposta) imparcialidade se sustentar em estratégias 

como a atenção a todos/as os/as intervenientes da estória, “o critério principal para 

escolher uma fonte deve ser a competência, e não o fato de ela representar um lado de 

uma polêmica” (SPONHOLZ, 2008, 74). 

A anterior consideração a respeito das fontes parece-nos estar em concordância 

com a Teoria Estruturalista (HALL et al., 1999), segundo a qual, no jornalismo 

noticioso, as/os jornalistas se tornam dependentes de fontes institucionalizadas, 

contribuindo dessa forma para a transmissão das ideologias dominantes e fabricando 

uma falsa sensação de consenso social. Os autores reconhecem contudo que essa ação é 

mais resultado da estrutura de propriedade capitalista que é o jornalismo, com rotinas 

produtivas pautadas pelo interesse dos proprietários, do que de uma vontade – ou até 

consciência – dos/as jornalistas, que têm a sua autonomia diminuída pelas próprias 

regras profissionais que seguem. As teorizações de Pinto (2000, p.280) direcionam-nos 

também para essa leitura, quando este afirma que fontes e jornalistas têm, por norma, 

interesses não coincidentes, que contribuem para uma relação mais tensionada do que 

por vezes é percebida. 

Com o referido em mente, sublinhamos que a constituição de empresas de 

comunicação e a já mencionada orientação do jornalismo para o lucro, resultou em uma 

escalada vertiginosa na luta por audiências, que hoje, com a internet, se materializa em 

cliques e visualizações, constituídos verdadeiros algozes de sucesso. Em função disto se 

materializa uma incessante corrente de informação, a cada minuto exigindo ser 

atualizada, a que a/o jornalista tem de corresponder com a capacidade de cada vez mais, 

“‘chegar’ mais cedo, escrever mais depressa e transmitir com mais  rapidez” 

(FIDALGO,  2005,  p.5).  Dentre  as  várias  consequências  que  daí  resultam  para     a 
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qualidade da informação, identificamos o aprofundar da ‘falta de tempo para pensar’, 

característica já apontada por Tuchmann (1999) ao abordar as pressões que jornalistas 

enfrentam. 

Também sobre o tempo, apontamos a perversa supervalorização de que é alvo na 

modernidade, impelindo os sujeitos à produção constante, construindo a imagem que 

dessa forma tão precioso recurso não será perdido, mas aplicado, rentabilizado, 

obrigação moral que desde cedo, e ao longo da vida, é aclamada, e assim reforçada, pelo 

sistema capitalista. Em 1927, data da primeira edição do livro The Public and its 

problems, Dewey (2004, p.131) já apontava que o impacto da industrialização era tão 

grande e poderoso que se determinada pessoa era percebida como tendo tempo livre  

com regularidade, logo se concluía se tratar de alguém preguiçoso (quando não de 

alguém suspeito, foco de possíveis problemas, atrevemo-nos a acrescentar). Desde 

então, ao invés de perder força, essa noção tornou-se mais presente. 

Para corresponder às exigências do mercado, as/os jornalistas adotam várias 

estratégias, dentre as quais está a orientação para o acesso constante, preferencial, a 

“fontes institucionais em detrimento das individuais, pois só entidades burocratizadas 

têm capacidade para manter o fluxo rotineiro de informação verídica, credível e 

autorizada de que as organizações noticiosas necessitam” (SOUSA, 2002, p.14). 

Orientados/as pelas noções de imparcialidade, equilíbrio e objetividade, os/as 

jornalistas privilegiam fontes ‘dignas de crédito’, assim compreendidas mediante dois 

critérios fundamentais: o de autoridade e de papel social. O primeiro diz-nos que quanto 

maior for o nível da autoridade, mais divulgadas serão as suas mensagens: sempre que 

reconhecida como “uma parte substancial da sociedade, a mídia consolidará essa 

autoridade. Portanto, existe uma discriminação dos indivíduos que terão acesso aos 

meios de comunicação” (ALSINA, 2009, p.189). O segundo princípio baseia-se na 

noção de que o valor da informação depende da origem social do indivíduo e do papel 

que este desempenha na sociedade. 

Deste modo, os media tendem, fiel e imparcialmente, a reproduzir 

simbolicamente a estrutura de poder existente na ordem institucional 

da sociedade. Isto é o que Becker chamou «a hierarquia da 

credibilidade» - a probabilidade daqueles que em posições poderosas 

ou de elevado status na sociedade, e que dão opiniões sobre os tópicos 

controversos, de terem as suas definições aceites, porque tais porta- 

vozes são considerados como tendo acesso a informação mais  precisa 
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ou especializada em assuntos particulares do que a maioria da 

população (HALL et al., 1999, p. 229). 
 

Este processo, que reforça o estatuto dos sujeitos socialmente  privilegiados 

como definidores primários dos temas e interpretações a ganharem visibilidade   pública 

– mesmo os “argumentos contrários a uma interpretação primária são obrigados a 

inserirem-se na sua definição de «o que está em questão»” (HALL et al., 1999, p.230, 

grifos dos autores) – resulta em narrativas desvinculadas dos – ou melhor, que 

invisibilizam os– marcadores sociais (como classe, gênero e raça, entre outros) que as 

constituem, nas quais a mídia, por se colocar como subordinada aos poderes 

hegemônicos, acaba por desempenhar um papel secundário na sua definição. 

Numa afirmação talvez demasiado extremada pela universalidade que 

subentende, Molotch e Lester (1999, p.50) afirmam ver a mídia não a refletir “um 

mundo exterior mas as práticas daqueles que detêm o poder de determinar a vivência 

dos outros”. Este fenômeno deve ser percebido de uma forma mais abrangente – e 

possível de ser contrariado, como mais adiante, apoiados em Habermas (1997), 

discutiremos –, não limitada ao jornalismo, pois as regras que exigem o recurso a fontes 

identificadas como inquestionavelmente credíveis – e como se chega a 

constituir/perceber tal credibilidade – estão fundamentadas em formas socialmente 

estruturadas de compreender o mundo e suas instituições (TUCHMANN, 1983, p.98). 

Assumindo que a mídia não faz parte do aparelho do Estado, podendo então 

entrar em conflito com os definidores primários se os seus motivos e lógicas forem 

demasiado incompatíveis, é ainda preciso salientar que, ao contrário do que poderá ter 

sido dado a entender até aqui, os definidores primários não se constituem como um 

grupo homogêneo. As estruturas de poder são (cada vez mais, gostamos de acreditar) 

plurais. “Graças à diversidade de experiências biográficas, estatutos, culturas e origens 

sociais, existem visões conflituais e contraditórias seja quanto à relevância relativa seja 

quanto à selecção e interpretação das ocorrências (CORREIA, 2011, p. 94): esta citação, 

que pode ser aplicada tanto ao jornalismo como às estruturas de poder, direciona-nos 

para uma compreensão mais complexa da relação que se estabelece entre os sujeitos 

envolvidos na produção noticiosa. 

Ainda antes de discutirmos a Teoria Organizacional, gostaríamos de salientar 

esse ponto em comum com os/as Construtivistas (Estruturalistas e do News Making – 
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sobre esta última também nos debruçaremos, principalmente para abordar a noção de 

noticiabilidade): 

o funcionamento do subsistema da comunicação de massa não é 

fechado, quer dizer, não se auto-referencia reproduzindo-se de forma 

autônoma (autopoiética) e reduzindo tudo mais – seu público e a 

sociedade de uma maneira geral – a mero entorno (ROCHA, H., 2008, 

p.47). 
 

Desta forma, ainda que em determinados assuntos seja relativamente fácil de 

montar uma imagem consensual dessa estrutura, e da realidade que visibiliza – 

exemplos disso são notícias sobre saúde e criminalidade, o que imediatamente nos 

relembra as acutilantes teorizações foucaultianas sobre biopoder –, o mesmo não 

acontece a todo o momento, tornando mais forte a ideia de que o discurso jornalístico é 

local privilegiado de lutas de poder, condicionado, mas não determinado, 

estruturalmente. Ainda assim, parece ser difícil rejeitar a existência de uma certa 

cumplicidade entre poder e jornalismo, “de tal forma que, ao mesmo tempo que a voz  

do primeiro ecoa no segundo - «mensageiro do poder» seria uma boa expressão para 

designar este tipo de jornalismo - o segundo legitima a existência do primeiro”  

(SERRA, 2003, p.345). 

As críticas que colocam o jornalismo como instituição legitimadora do status  

quo não são feitas, apenas, tendo em conta o acesso privilegiado à mídia de que fontes 

‘com credibilidade social’ gozam. Hoje, talvez mais do que nunca,  existe  a 

compreensão de que as notícias, “ao serem produzidas por um certo tipo de instituições, 

a partir de certos critérios de relevância, visando determinados objectivos, […] nos dão 

acesso não ao mundo ‘real’ mas apenas a ‘um mundo possível’” (SERRA, 2003, p.343). 

Os/as críticos/as que assim as percebem, não raras vezes, apontam os valores-notícia 

como um dos fatores-chave para compreender que mundo é esse, como se constitui e 

porquê. Podemos identificar o início dessa discussão, ainda que não sob essa 

terminologia, com as teorizações de White, nos anos 50, consideradas marco inaugural 

da Teoria do Gatekeeper. 

A noção de gatekeeper diz respeito às várias ‘estações’ de produção por que a 

notícia teria de passar até ser divulgada – em cada uma delas, o sujeito responsável pela 

decisão definiria se aquela tinha interesse suficiente para prosseguir para o próximo 

nível, e assim sucessivamente, até finalmente receber a palavra final de aprovação, ou 

rejeição, daqueles que ocupassem a posição hierárquica mais elevada. 
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Compreendidas, as notícias, como o resultado de uma série de decisões 

arbitrárias e subjetivas, esta ótica era reflexo de uma “abordagem microssociológica, em 

nível do indivíduo, ignorando, por completo, os fatores macrossociológicos, ou mesmo, 

outros fatores microssociológicos, como as rotinas de trabalho” (VIZEU,2002, p.6, 

grifo do autor). Trabalhos posteriores iriam contudo contrariar essa leitura, 

fundamentados inclusive nos dados empíricos e conclusões fornecidas por White 

(1999), onde já seria possível perceber a existência de constrangimentos organizacionais 

na construção da notícia. Gradualmente, afirma Correia (2011, p.83), essas explicações 

foram distanciando-se do “arbítrio individual como motivo para a escolha das notícias 

em detrimento da análise das causas sociais e culturais que determinam essa escolha”,  

as quais renovaram e complexificaram as perspectivas com influência da ação pessoal, 

resultando em estudos que, por exemplo, se debruça(ra)m sobre a influência de 

marcadores como gênero ou raça na percepção, seleção e produção de notícias. 

Pela mão de Breed, a Teoria Organizacional, (lançada apenas cinco anos depois 

da Teoria do Gatekeeper de White), ganha forma (ainda que a projeção só chegue mais 

tarde – nos anos 70 – quando a hegemonia positivista-funcionalista perde força), 

definindo a notícia, essencialmente, como produto das características organizacionais da 

empresa e da socialização profissional dos/as jornalistas nesse ambiente. Assim, 

a natureza da media, enquanto organização formal, enquanto rotinas  

de trabalho nas salas de redacção, enquanto padrões de mobilidade 

profissional para um grupo de profissionais, enquanto instituições de 

criação de lucros, está inextrível (sic) e reflexivamente ligada ao 

conteúdo das notícias publicadas (MOLOTCH; LESTER, 1999, p.40). 
 

A compreensão do material publicado só se torna possível se tomadas em conta 

as características citadas, que em conjunto resultam no conformismo – ou  identificação 

– dos/as jornalistas às rotinas e valores do órgão de comunicação em que trabalham. 

Esse conformismo é contudo paradoxal na sua origem, pois se é a industrialização/ 

profissionalização que cria as condições necessárias para que este se desenvolva, é ela 

que também o impede de se realizar de forma automática e total. Assim, Breed (1999, 

p.152) aponta três razões principais que possibilitam às/aos jornalistas encontrar algum 

espaço de autonomia face às pressões capitalistas que as/os constrangem: 

(1) a existência de normas de ética jornalística; (2) o facto de os 

subordinados (repórteres, etc.) tenderem a ter atitudes mais «liberais» 

(e, consequentemente, percepções) do que o publisher e poderem 

invocar as normas para justificar escritos contra a política; e (3) o tabu 
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ético impedindo o publisher de obrigar subordinados a seguirem a sua 

orientação. 
 

No mesmo trabalho, o autor reconhece também que, face à complexidade que 

compõe um jornal (e outros meios de comunicação, acrescentamos), a/o jornalista pode 

desenvolver estratégias que a/o ajudem a contornar a rigidez da política editorial 

(mecanismo que, em conjunto com a estrutura organizacional, pretende delimitar os 

caminhos possíveis a serem seguidos na produção de notícias). Sublinha contudo que 

tais ‘atos de desvio’ – como os apelida – precisam fazer frente a um conjunto de 

constrangimentos, como seja a autoridade institucional e as sanções que daí podem  

advir (no extremo, a demissão), os sentimentos de obrigação e estima para com os 

superiores (que estes aprendem a manejar de forma exemplar, aproveitando-se do 

espírito de missão e sacrifício, para além do valor ‘experiência’, a que a profissão está 

umbilicalmente ligada), as aspirações de mobilidade na hierarquia (que, relacionada ao 

que apontamos anteriormente, muitas vezes resulta em um suposto aumento de 

‘liberdade’ para produzir matérias, consequência do estatuto que a/o jornalista 

conquistou por meio da qualidade das suas produções, mas não na conquista – como 

acontece em outras profissões – de cargos institucionais mais elevados que realmente 

lhe permitam participar nos principais processos de decisão), a ausência de grupos de 

lealdade em conflito (o que, no nosso entender, também relacionado ao que já foi 

escrito, deveria ser alvo de estudos urgentes, de maneira a compreender porque tal 

acontece e que consequências acarreta, principalmente em um momento histórico que 

parece ser pautado pela crescente proletarização
60  

desses/as profissionais), o prazer    da 

atividade (como seja a natureza informal e amistosa das relações pessoais que 

constituem as redações, para além das gratificações não financeiras – como o acesso a 

acontecimentos e pessoas diversas e atraentes) e a constituição da notícia como valor 

fundamental dessas/es profissionais, pelo qual muitas vezes se definem, impelindo-as/os 

à produção constante: “estas vêm em primeiro lugar, e há sempre que as ir procurar” 

(BREED, 1999, p.160). 

Em harmonia com o acima exposto, Soloski (1999, p.95) assevera que o 

profissionalismo controla o comportamento de jornalistas “de dois modos  relacionados: 

 

60 
Entendemos ‘proletarização’ como um processo em que “as condições de trabalho conduzem  

numerosas profissões à condição de assalariados […] Esta proletarização implica o declínio de 

competências e qualificações dos profissionais e da sua autonomia de trabalho, graças a um processo em 

que pela fragmentação, desqualificação e rotinização das actividades profissionais, os trabalhadores 

tornar-se-iam cada vez mais meros executantes” (FIDALGO, 2008 apud CORREIA, 2011, p.155). 
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1) estabelece padrões e normas de comportamentos, e 2) determina o sistema de 

recompensa profissional”. Ambos confluem para a capacidade que a todo o momento é 

cobrada a jornalistas: rápida e ‘objetivamente’ definir que acontecimentos são notícia e 

quais dentre estes são mais importantes. Referimo-nos pois ao conceito de 

noticiabilidade, fundamental na apelidada Teoria de News Making. 

Debruçando-se sobre o grau de relevância das notícias, Gomis (1991, p.196-197) 

defende que é mais notícia aquela que permanecer na memória do público por mais 

tempo, ajudando-o também durante mais tempo a interpretar os eventos posteriores. É 

igualmente mais notícia aquela que ocasionar mais acontecimentos (consequências, 

reações, etc.), mais duradouros e com mais impacto para o futuro, justificando dessa 

forma a sua permanência mais demorada e detalhada nos meios de comunicação. Assim, 

conclui, “quanto maior for o interesse do público em determinado evento, maior será o 

interesse da mídia em procurar e divulgar informações sobre ele […] A mídia atua como 

agente do público interessado e como instrumento desse interesse” (GOMIS, 1991, 

p.195-196, tradução nossa). Desta forma é necessário pensar sobre a noção de público. 

Para quem escrevem os/as jornalistas? A possibilidade de responder a tal  

questão, acreditamos, está condicionada à investigação das relações financeiras, 

ideológicas e sociais que influenciam a constituição e manejo de valores-notícia, 

compreendidos estes como o “conjunto de elementos e princípios através dos quais os 

acontecimentos são avaliados pelos meios de massa e seus profissionais em sua 

potencialidade de produção de resultados e novos acontecimentos, se transformados em 

notícia” (HOHLFELDT, 2013, p.208). 

Por serem definidas, de forma geral, pelo que é percebido como novidade, as 

notícias são, segundo Rodrigues (1999, p.29), 

o negativo da racionalidade, no sentido fotográfico do termo. O 

racional é da ordem do previsível, da sucessão monótona das causas, 

regida por regularidade e por leis; o acontecimento é imprevisível, 

irrompe acidentalmente à superfície epidérmica dos corpos […] 
 

Complementamos este pensamento com o de Alsina (2009, p.139), quando 

afirma que toda a variação, toda a imprevisibilidade, para ser percebida depende de um 

(ou vários, acrescentamos) ponto(s) de referência. A referência capital é a cultura, que é 

necessário contextualizar, levando em conta as contínuas negociações que os sujeitos 

com  ela  estabelecem,   moldando-a  e  moldando-se,  permeados  que  são,  global      e 
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localmente, por vários nós – culturais, sociais, econômicos, políticos, enfim,  

identitários. 

A variação é então delimitada pelas normas socialmente construídas, do contexto 

dependentes para fazerem sentido, ainda que mesmo nesse contexto não possam ser 

tomadas como universalmente válidas. Para a discussão a que aqui nos dedicamos, este 

ponto é particularmente interessante se tivermos em conta a dificuldade que jornalistas 

têm em responder, ‘objetivamente’, à pergunta ‘o que é notícia?’ (TRAQUINA, 1999b, 

p.23). Desta forma, ainda que os valores-notícia sejam múltiplos e não universais, o 

processo de percepção, seleção e construção de notícias exige que jornalistas partilhem 

“pressuposições acerca do que é normal em sociedade […]. Ao concentrar-se no desvio, 

no estranho e no inédito, os jornalistas defendem implicitamente as normas e os valores 

da sociedade. Como as fábulas, as «estórias» noticiosas contêm uma moral oculta” 

(SOLOSKI, 1999, p.97). 

É, em grande parte, através da experiência adquirida ao longo do anos na 

redação, permeada por pressões de várias ordens, que os/as jornalistas adquirem essa 

espécie de saber instintivo – os valores-notícia – que lhes permite identificar e 

hierarquizar os acontecimentos que acontecem no mundo ‘real’ (CORREIA, 2011, 

p.149). Tal saber condiciona todo o processo de fazer jornalismo, tornando possível o 

gerenciamento da grande quantidade de acontecimentos que, de acordo com as 

características do órgão de comunicação, são percebidos como passíveis de serem 

transformados em notícia. Não estando formalmente codificados, sendo  aprendidos 

mais por meio da socialização do que por qualquer outro meio, esses valores, mutáveis 

no tempo e espaço, devem ser abordados tendo em conta o contexto em que são 

elaborados e aplicados. 

Apesar destas considerações, é estimado que, face às características industriais 

que as empresas de comunicação apresentam, os valores-notícia são “largamente 

partilhados entre os diferentes meios de comunicação (embora tenhamos mais a dizer 

acerca da forma como estes são diferentemente inflectidos por determinados jornais)” 

(Hall et al., 1999, p.225, grifo dos autores). 

Atualmente é aceite que uma das primeiras, e mais profícuas, tentativas de 

sistematizar esses valores foi da autoria de Galtung e Ruge (1999). Ainda que esse 

pioneiro estudo apenas tenha abordado a construção dos valores-notícia ao nível da 
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seleção – o que mais tarde se viria a revelar insuficiente, verificada a sua presença ao 

longo de todo o processo, desde a seleção à divulgação –, e apesar das críticas de que é 

alvo – por supostamente definir os valores-notícia como inerentes aos acontecimentos 

(TRAQUINA, 1999b, p.22) –, as suas conclusões continuam a mostrar-se bastante úteis 

para as investigações feitas na atualidade. Entre elas, para além dos doze valores 

mapeados – frequência, amplitude, clareza, significância, consonância, inesperado, 

continuidade, composição, referência a nações de elite, referência a pessoas de elite, 

personificação e negatividade (CORREIA, 2011, p.149-151) –, está a consideração de 

que estes são complementares, com grau de relevância fluido, o que justifica, por 

exemplo, que “quanto mais próximo culturalmente for o acontecimento, e por isso mais 

significativo, menos tem de se referir às pessoas da elite – e vice-versa” (GALTUNG; 

RUGE, 1999, p.73). 

Em harmonia com tais reflexões, Wolf (1999, p.196) afirma que “os 

valores/notícia são qualidades dos acontecimentos, ou da sua construção jornalística”, 

propondo-se desse modo a organizá-los, e tipificá-los, tendo em conta os trabalhos 

desenvolvidos desde a publicação de Galtung e Ruge (a título de exemplo pontuamos 

Visualising deviance: a study of organization news, obra assinada em 1987 por Ericson, 

Baranek e Chan). 

O autor organiza os critérios de noticiabilidade em cinco categorias: a) relativos 

ao produto, b) relativos ao meio de comunicação, c) relativos ao público, d) relativos à 

concorrência e e) substantivos (WOLF, 1999, p.206-218). Sobre o produto, para além  

do destaque dado à necessária acessibilidade que o/a profissional tem de ter aos 

materiais, são salientadas as características do produto informático, como seja a 

atualidade, qualidade de história (ação e ritmo), clareza da linguagem, exaustividade (no 

sentido de serem apresentados os pontos de vista em conflito), o caráter negativo e, 

normalmente vinculado a este, o caráter insólito. Ao referir-se à segunda categoria que 

aqui apontamos, Wolf debruça-se sobre as características próprias do suporte em que as 

notícias são produzidas. Por exemplo, se nos referirmos a rádio, notícias de áudio  

estarão no topo da hierarquia, enquanto a foto-reportagem permanecerá no polo oposto 

(ainda que na atualidade, devido à internet, a imagem seja um recurso cada vez mais 

valorizado também nesse suporte). Quanto ao público, o autor remete para a “imagem” 

que o jornalista dele tem, o que condicionará a estrutura narrativa e as técnicas 

empregadas  para  atrair  (e manter)  a  atenção  deste.  A  concorrência  assume também 
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importante papel na cobertura jornalística, originando a já mencionada corrida ao ‘furo’. 

Este fenômeno tem duas consequências principais: 

o centramento em personagens de elite e na informação institucional 

que acabam por se tornar responsáveis por processos de distorção 

involuntária; a criação de expectativas recíprocas que fazem com que 

uma notícia acabe por ser publicada pelo simples facto de  ser  

plausível que o concorrente o faça. As expectativas recíprocas 

adicionam um factor de desencorajamento da inovação que se traduz, 

nomeadamente, na existência de semelhanças entre os vários órgãos 

noticiosos (CORREIA, 2011, p.152) 
 

Finalmente mencionamos os critérios substantivos, os quais dizem respeito ao 

conteúdo das notícias, ou seja, 1) sua importância e 2) interesse. Quatro critérios 

fundamentais são enquadrados no primeiro caso: i) posição hierárquica que sujeitos e 

instituições – e sujeitos dentro de instituições – ocupam na sociedade; ii) impacto na 

nação e interesse nacional; iii) número de pessoas que – objetivamente e potencialmente 

– o acontecimento envolve; iv) a possibilidade do acontecimento, face à sua relevância, 

reverberar em novos acontecimentos. As variáveis referentes ao interesse das notícias 

são mais difíceis de definir, pois, escreve o autor, esse valor está 

estreitamente ligado às imagens que os jornalistas têm do público e 

também   ao   valor/notícia   que   Golding   e   Elliott   definem  como 

«capacidade de entretenimento». São interessantes as notícias que 

procuram dar uma interpretação de um acontecimento baseada no 

aspecto do «interesse humano», do ponto de vista insólito, das 

pequenas curiosidades que atraem a atenção (WOLF, 1999, p.205). 
 

Reforçadas pelas reflexões que Traquina (2005) também desenvolveu a respeito 

deste tema – o autor português organizou os valores-notícia nas categorias ‘de seleção’  

e ‘de construção’ –, aqui damos destaque à primeira, onde se enquadra, por exemplo, a 

morte, a proximidade (geográfica e cultural), o tempo (ou melhor dizendo, as 

efemeridades, tão facilmente aliadas a catástrofes), o escândalo e a infração (também 

estes facilmente aliados, talvez demais, ao que o meio acredita ser importante para o 

público conhecer, face à potencial importância para a sua vida) –, estas construções 

podem-nos ajudar a compreender porque as notícias são como são, porque umas 

merecem mais atenção que outras e ainda porque determinados acontecimentos, mesmo 

que percebidos, não são convertidos nesse nobre produto do jornalismo, sendo  

relegados à quase-inexistência pública. 

Julgamos neste momento ser importante fazer referência, ainda que breve, ao 

sensacionalismo,  estratégia  discursiva  que,  com  o  intuito  de  vencer  na  batalha por 
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audiências – e, consequentemente, por poder, pois a visibilidade nunca deste pode ser 

dissociada –, frequentemente é aplicado no jornalismo. Assim, por meio de técnicas que 

aumentam a carga dramática da estória – como o estilo da escrita, a linguagem  

escolhida e a seleção e hierarquização das informações (não raras vezes 

descontextualizadas e invadindo a privacidade alheia, principalmente quando o ‘faro’ 

do/a jornalista lhe indica a possibilidade de rentabilizar o sofrimento humano), entre 

outras – o sensacionalismo 

permite manter elevado índice de interesse popular […], refletindo, na 

divulgação de crimes e grandes passionalismos, uma realidade  

violenta muito próxima de imprecisos sentimentos do leitor; 

oferecendo-lhe, em lugar da consciência, uma representação de 

consciência. […] Quanto aos problemas, eles se esvaziam no 

sentimentalismo ou se disfarçam na manipulação da simplificação e  

do inimigo único (LAGE, 1979, p.24). 
 

Olhando esta faceta do jornalismo, relembramos a fala de Gomis (1991, p.196, 

tradução nossa): “a mídia atua como agente do público interessado e como instrumento 

desse interesse”. Em conjunto, estas afirmações dão-nos acesso a uma visão demasiado 

negativa, demasiado desumana, tanto do público quanto da mídia, mutuamente se 

agenciando por meio de uma lógica circular de exploração (do primeiro) e 

instrumentalismo (da segunda). É também uma visão demasiadamente parcial – o que 

não a torna falsa –, fruto de um jornalismo que pela posição privilegiada que ocupa na 

sociedade, por meio desse papel que talvez possamos considerar como primordial – o de 

selecionar, tanto os assuntos que merecem a visibilidade pública como os marcos 

interpretativos por que esses assuntos poderão ser dados a conhecer –, atua como agente 

dos interesses de públicos específicos. 

Esta posição pode ser considerada em harmonia com algumas das reflexões 

provenientes da Teoria do Agendamento, as quais nos ajudam a identificar limitações na 

pergunta que anteriormente formulamos: pensar sobre para quem escrevem os/as 

jornalistas não é suficiente – é necessário também perguntar para quem não escrevem. 

De acordo com a teoria anteriormente citada, a mídia desempenha um papel 

fundamental 

na atracção da visibilidade sobre determinados temas, na definição e 

no fechamento da agenda de temas que polarizam a atenção dos 

receptores, no enquadramento dos temas de molde (sic) a confinar os 

limites  dentro  dos  quais  se  definem  as  controvérsias  consideradas 
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legítimas, na disseminação dos debates que permitem a natureza 

conversacional das sociedades democráticas (CORREIA, 2011, p.16). 
 

O estudo pioneiro a se debruçar sobre estas temáticas foi desenvolvido em 1972, 

por McCombs e Shaw. Nele, os investigadores ocuparam-se da campanha eleitoral para 

a Presidência dos Estados Unidos de 1968, com o intuito de averiguar qual a influência 

que os meios de comunicação desempenhavam nos debates públicos. Essa influência, 

viriam a sublinhar os autores, é mais o resultado das premissas organizacionais e 

profissionais que caracterizam os meios do que da elaboração de um plano 

deliberadamente pensado para controlar o público. 

Dentre outras conclusões, os dados coletados permitiram inferir a existência de 

uma marcada relação entre os temas mais colocados em pauta pela mídia – os quais 

refletiam a relevância dada pelos candidatos a tais assuntos – e o grau de atenção dado 

pela audiência às diferentes questões em debate na campanha. Esse efeito é equacionado 

ao nível de “quadros mentais e de universos cognitivos dos indivíduos – os mediadores 

da relação com o mundo que nos rodeia – e nunca, propriamente, em termos 

comportamentais” (ESTEVES, 2012, p.112). Essa posição inicial – de que o 

agendamento midiático tinha o efeito de definir os assuntos a que o público mais 

prestava atenção – vai-se tornando gradualmente mais elaborada, desdobrando-se em 

reflexões que percebem consequências mais profundas na ação da mídia: ainda que esta 

não tenha a capacidade de, de forma determinística, definir o que o público pensa a 

respeito do mundo, é afirmado que ela determina os limites sobre os quais é possível 

construir tais percepções. 

Ao salientar certos aspetos de um tema ou de um candidato, os media 

não só influenciam os temas sobre os quais pensamos, mas também, 

parafraseando Bernard Cohen, os media têm um sucesso espantoso ao 

influenciarem como pensamos acerca desses assuntos (MCCOMBS; 

EVATT, 1995 apud ESTEVES, 2012, p.125). 
 

Este reconhecimento acarreta necessariamente novas preocupações. O próprio 

McCombs (2005, p.548, tradução nossa) questiona: “se a imprensa fixa a agenda 

pública, quem fixa a agenda da mídia?”. São as consequências deste agendamento, ao 

nível da formação de opinião e consequentes atitudes do público, que estão no foco dos 

estudos. O conceito torna-se mais disseminado, já não apenas focado na esfera da 

política, construído por meio de notícias, produto da mídia, para passar a abranger  

outras  áreas  temáticas  (como  a  cultura,  economia,  etc.),  outros  materiais  (como   a 
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publicidade, o entretenimento, etc) e outras instituições (as universidades, as religiões, 

etc.). Face a essa multiplicidade, não podemos tomar em conta a existência de um único 

agendamento, determinista, levado a cabo pela mídia (desde logo porque o  

agendamento midiático é também mais heterogêneo do que inicialmente pressuposto), 

pois a especificidade dos públicos, compostos por interesses concretos, não o permite. 

Em verdade, devemos também frisar o importante papel que o público desempenha 

nesse processo, sujeito que deixa de ser percebido de forma tão passiva para inclusive 

lhe ser reconhecido peso na definição da agenda da própria mídia. Nessa complexa 

relação (em que diferentes meios de comunicação também se influenciam mutuamente), 

o 

agendamento por parte da mídia depende, efetivamente, do grau de 

exposição a que o receptor esteja exposto, mas, mais do que isso, do 

tipo de mídia, do grau de relevância e interesse que este receptor  

venha a emprestar ao tema, a saliência que ele lhe reconhecer, sua 

necessidade de orientação ou sua falta de informação, ou, ainda, seu 

grau de incerteza, além dos diferentes níveis de comunicação 

interpessoal que desenvolver (HOHLFELDT, 2013, p.200). 

Refletimos finalmente sobre frames – ‘enquadramentos’, em português –, 

conceito que ocupa importante posição nestas reflexões. Com raízes na tradição 

fenomenológica, o conceito ganha maior destaque após o manuseio que Goffman dele 

fez, na obra Frame Analysis (1986). 

Frames são quadros de experiência – simbólico-culturais – que dão sentido à 

corrente de acontecimentos. Definem os limites de sentido dos discursos produzidos em 

determinadas situações, ajudando os participantes a “localizar, perceber, identificar e 

classificar um número infinito de ocorrências aparentemente semelhantes”  

(GOFFMAN, 1974 apud ESTEVES, 2003, p.132). Ao possibilitarem esta aprendizagem 

de como “ler” determinadas situações, os frames também contribuem para a construção 

das identidades sociais, uma vez que atrelado ao discurso está sempre o seu 

pronunciador, revelando assim, através dos enunciados, os papéis e princípios  que 

ocupa e defende. Quer isto dizer que estes quadros de experiência contribuem para 

estabelecer ordem no mundo social. Os sujeitos adquirem noções de como interpretar 

diferentes discursos em diferentes contextos, tendo em conta quem profere os discursos, 

e, ao mesmo tempo que percebem a posição do outro, os papéis que desempenha nos 

vários contextos, começam também a compreender a posição que eles mesmos ocupam 

no mundo, para além das possibilidades que têm, e como têm, de intervir. 
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Tuchmann (1983) é uma das primeiras teóricas a aplicar este conceito ao 

jornalismo, afirmando que as notícias, ao oferecerem definições da realidade social, 

funcionam como frames, delimitando dessa forma as compreensões possíveis dos 

acontecimentos. A autora alerta também para o fato de que sem frames as notícias não 

seriam possíveis, pois os/as jornalistas não teriam a capacidade de compreender e 

organizar, no extremo, perceber, os acontecimentos – em suma, sem tais ‘receitas’ os/as 

profissionais não conseguiriam desenvolver parâmetros de significância e relevância 

social. Assim, uma vez que os ‘fatos’ são trabalhados pelos/as jornalistas com recurso a 

valores, saberes e técnicas profissionais que estão “dentro do modelo cognitivo de 

interpretação da realidade vigente na cultura em cada momento específico da formação 

social” (ROCHA, H., 2008, p.43), parece existir uma circularidade (frame-notícia- 

frame), que contribui para a percepção da mídia como reprodutora do satus quo. 

O interesse em torno da noção de frame irá, no decorrer no tempo, aumentar, 

tornando-se motivo de atenção para muitos/as daqueles/as que se preocupam em estudar 

o impacto que as construções discursivas midiáticas têm na sociedade. Nesse sentido, 

duas definições surgem-nos como particularmente interessantes: 

os enquadramentos da mídia […] organizam o mundo tanto para os 

jornalistas que escrevem relatos sobre ele, como também, em um grau 

importante, para nós que recorremos às suas notícias. Enquadramentos 

da mídia são padrões persistentes de cognição, interpretação e 

apresentação, de seleção, ênfase e exclusão, através dos quais os 

manipuladores de símbolos organizam o discurso, seja verbal ou 

visual, de forma rotineira (GITLIN, 1980 apud PORTO, 2004, p.80); 
 

Enquadrar significa selecionar alguns aspectos de uma realidade 

percebida e fazê-los mais salientes em um texto comunicativo, de 

forma a promover uma definição particular do problema, uma 

interpretação causal, uma avaliação moral e/ou uma recomendação de 

tratamento para o item descrito (ENTMAN, 1994 apud PORTO, 2004, 

p.82). 
 

O processo de enquadramento é, como refere o autor do artigo citado, mais 

complexo do que as definições apresentadas poderiam deixar transparecer. Isto  

acontece, como já referimos, devido à complexidade que compõe o jornalismo, campo 

privilegiado de lutas por poder, onde diferentes atores se digladiam na tentativa de fazer 

prevalecer a sua interpretação da realidade, procurando cativar e justificar a atenção de 

jornalistas e do público (e vice-versa). Podemos então considerar que os  

enquadramentos midiáticos, até certa medida, são representativos da cultura em que são 
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forjados, traduzindo (ainda que parcialmente) os valores e símbolos desta (SOUSA, 

2005). 

A batalha a que anteriormente nos referíamos não deve ser percebida como 

pontual, referente unicamente aos acontecimentos (da esfera política, cultural, social, 

etc.) que irrompem da quotidianidade (in)esperada. As notícias devem antes ser 

percebidas na sua relação mais profunda com a sociedade, os acontecimentos não vistos, 

exclusivamente, como o fruto do confronto entre diferentes sujeitos (coletivos ou 

individuais), mas como o resultado de uma construção social mais duradoura e estável – 

não inabalável –, produtora de consensos e infrações moralmente valorados. Assim, os 

frames – e as vozes – propagados pela mídia não são neutros, “antes fazem parte do 

processo de controlo social e de luta pela hegemonia relacionados com elites ou classes” 

(CORREIA, J., 2012, p.93). Ainda quando diferentes vozes são tomadas em conta, 

quando diferentes posicionamentos são reportados, mostrando os diferentes lados da 

estória, essa estória continua a ser contada dentro de parâmetros e visões de mundo que 

estão contempladas pelo esperado e aceite socialmente – só operando dentro desses 

limites a mídia pode almejar manter o seu estatuto de mediação, reforçando e 

fiscalizando a ordem social e o bem comum. É assim instaurada uma norma: 

o tratamento dispensado a qualquer acontecimento que choque a 

população por ser diferente, afrontando, assim, valores da sociedade, 

acontece de tal forma que, para a manutenção da ordem, são buscados 

responsáveis, os quais se reduzem a pessoas, indivíduos, jamais à 

ordem estrutural (BUDÓ, 2006, p.10). 
 

As notícias são então resultado de um complexo processo social, que em muito 

ultrapassa a redação do meio de comunicação. Não sendo possível, nem desejável, 

demitir os/as jornalistas das responsabilidades que nele ocupam, e identificando o 

jornalismo como um dos lugares centrais em que se joga a qualidade das nossas 

democracias, é contudo também necessário – se desejarmos perceber, (des)construir e 

problematizar as relações de poder estruturalmente solidificadas – (tentar) ultrapassar as 

visões maniqueístas que o colocam (ao jornalismo) na origem da sociedade em que se 

concretiza. É com o intuito de desenvolver este pensamento que prosseguimos para a 

próxima seção. 
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4.4. NATURALIZAÇÃO, CONSENSO E (POSSIBILIDADE DE) MUDANÇA 

SOCIAL 

 

 
 

Para compreendermos as potencialidades do jornalismo na “ampliação do 

consenso intersubjetivamente compartilhado, requisito imprescindível para um convívio 

social mais justo e democrático” (ROCHA, H., 2008, p.55), será necessário 

procedermos a um debate mais alargado, com foco nos processos de significação do 

mundo, que ultrapasse a rigidez das leituras que o colocam como estático, simples 

reprodutor das estruturas de poder. 

Todas/os nós vivemos o dia-a-dia imersos no ‘mundo do senso comum’. Em tal 

mundo, como seu nome indica, “predomina não o interesse teórico mas um interesse 

fundamentalmente prático e que, por isso, se oferece primeiro a uma abordagem 

pragmática e só secundariamente, a uma atenção reflexiva” (CORREIA, 2007, p.5). 

Esta consideração, que poderá ser percebida como por demais evidente, tem o 

benefício de nos fazer questionar a presença e limites do senso comum, não apenas no 

mundo quotidiano, mas também na produção noticiosa, suas consequências, como se 

chega a constituir e como poderá ser ultrapassada (ou, ao menos, percebida). A 

importância de tal empreitada está vinculada à percepção de que um saber reflexivo, isto 

é, um saber “que questione o próprio saber adquirido – é provavelmente um dos mais 

urgentes” (CORREIA, 1998, p.8) para pensar a (possibilidade de) abertura à construção 

dos consensos (e dissensos) sociais. 

Os conceitos, ideias e crenças que constituem o ‘mundo do senso comum’ – aqui 

interessa-nos pensar sobre aquelas com implicações políticas, mais concretamente na 

marginalização de grupos de pessoas, de que são exemplo as noções de 

‘transexualidade’ e ‘travestilidade’ – são resultado de construções históricas, entretanto 

tornadas invisíveis, ou seja, não percebidas como tal e aceitas de forma não 

problemática pela maioria dos sujeitos que nele interagem. Baseado em Schutz, Correia 

(2005, p.38) discorre acerca de tal postura, que na fenomenologia é apelidada  de 

‘atitude natural’: 

A atitude natural trabalha com a "certeza" dos agentes quanto a uma 

realidade exterior a todas as subjectividades, tomando como dado o 

mundo existente e suas leis. Só assim os agentes podem reproduzir, 
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rotineiramente, as condições dessa realidade, que é apreendida a partir 

do conhecimento de “receitas” e comportamentos, entendidos de um 

modo que permite assegurar a continuidade à ordem social. […] A 

atitude natural é a certeza intersubjectiva (ou ausência total de  

dúvida), […] o que é colocado entre parênteses é a dúvida de que o 

mundo e os seus objectos possam ser diferentes de como aparecem. 
 

Compreendendo o ‘mundo do senso comum’ – também apelidado de ‘mundo da 

vida’ – como “reserva de padrões de interpretação, organizados linguisticamente e 

transmitidos culturalmente” (HABERMAS, 2012, p.228), Habermas defende a 

necessidade de analisar a sua constituição em três dimensões, entre si relacionadas: a 

subjetiva (ou seja, ao nível do sujeito, que tem capacidade para agir e comunicar, não 

sendo possível, nem desejável, reduzi-lo ao assujeitamento total), a normativa 

(entendida como o conjunto de regras sociais que norteiam os sujeitos nas relações que 

estabelecem em/com determinado grupo) e objetiva (ao nível da cultura, que sustem o 

estoque de conhecimentos a que os sujeitos recorrem para compreender o mundo). 

Reside aqui a singularidade da teoria habermasiana em relação ao 

mundo da vida, ou seja, ele o enxerga como sendo um lugar de 

entrecruzamento e interpenetração de elementos importantes da 

subjetividade, da sociedade e da cultura. Por conseguinte, não haveria, 

nesta perspectiva uma determinação cabal exercida pelo sistema no 

mundo da vida e muito menos este é reflexo somente da socialização 

dos indivíduos (PALERMO, 2013, p.10). 
 

O ‘mundo do senso comum’ é desta forma mais complexo do que primeiramente 

poderíamos ser levados/as a pensar, pois se por um lado percebemo-lo como fazendo 

parte – e, até certo ponto, ser resultado – da estrutura social/cultural/histórica concreta, 

por outro, acordos normativos podem perder legitimidade, portanto ser problematizados 

e ser alvo de reformulações, se levada em conta a dimensão (inter)subjetiva que lhe é 

inerente. Tal processo não é instantâneo, tampouco fácil, pois mesmo quando tais 

construções são apontadas e problematizadas, a resistência em reconhece-las é grande - 

seja devido ao seu profundo enraizamento cultural, seja pela ‘utilidade social’ e  

conforto que o não questionamento propicia – principalmente àqueles/as que são 

beneficiados/as pelo mundo ‘tal como ele é’. 

Como um movimento oposto ao concebido por Schutz na descrição da vivência 

da ação em que o indivíduo precisa realizar a suspensão da dúvida para, na atitude 

natural, poder dar conta de seus afazeres quotidianos, Habermas (2004, p.49-50) refere- 

se à suspensão das crenças/certezas na passagem da ação ao discurso, quando as pessoas 

precisam  chegar a um  acordo  e  resolver problemas de  convivência social, como     os 
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relativos às violências simbólicas, à valoração das classes, grupos étnicos, de gênero, 

etc. Esses momentos, que não acontecem graciosamente por motivação lógica ou 

estética, mas por uma motivação pragmática de superação da dor e do sofrimento, 

ocorrem com a evidência de que crenças se mostraram mal sucedidas para regulação de 

uma vida razoável. Assim, se torna necessário tematizar e dramatizar os significados 

destas questões em busca de uma solução provisória, já que não será nunca perfeita – o 

falibilismo humano não permite esta possibilidade -, mas parcial, pois conquista uma 

situação de vida menos ameaçada e, assim, permite às pessoas voltarem à atitude natural 

para continuarem tocando as suas vidas. Vale destacar o jornalismo como o espaço por 

excelência onde o embate discursivo das argumentações e pretensões de validade sobre 

as questões problemáticas sociais pode reparar, mesmo que provisoriamente, estes 

conflitos. 

Para uma desnaturalização do ‘mundo do senso comum’, julgamos importante 

fazer referência à teoria das realidades múltiplas desenvolvida por Schutz (CORREIA 

2004): o autor considera que o mundo social é constituído por várias ‘províncias de 

significado finito’, características dos mundos a que fazem referência e pelos quais 

somos constituídos (o mundo da ciência, do sobrenatural, do senso comum, de 

determinada época histórica, de determinado país, etc). Schutz opta por tal nomeação 

com o objetivo de sublinhar que os símbolos e objetos não têm significados ‘naturais’, 

‘ontologicamente verdadeiros’, mas contextuais, socialmente determinados e, talvez 

ainda mais relevante, condicionados pelas experiências subjetivas que os indivíduos  

com eles, e por meio deles, estabelecem. Ainda que o mundo da vida cotidiana se 

assuma como âncora, ‘realidade padrão’ onde normalmente ‘habitamos’, para 

compreender o universo social, e nele viver, necessitamos transitar entre as demais 

realidades. 

É dessa forma que é percebida a irremediável constituição porosa da realidade 

social: no constante deslocamento, potencializado pelo pluralismo cultural, os sujeitos 

entram em contato com mundos diversos, povoados de significados variados. As 

experiências elaboradas em determinada realidade podem ter influência em outras, 

possivelmente impactando na atitude natural. 

Ainda que Schutz coloque como central a experiência subjetiva do sujeito no 

mundo, o autor não deixa de sublinhar a importância que a alteridade desempenha nesse 
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processo, pois “o indivíduo, na atitude natural no mundo da vida, não está isolado. O  

seu próprio «eu» depende das relações que estabelece com os outros indivíduos. […] A 

quotidianeidade é colectiva e intersubjectivamente vivida” (CORREIA, 2005, p.51). É a 

comunicação, possibilitada primeiro (mas não apenas) pela presença do Outro (sujeito/ 

conhecimento), que torna possível a compreensão mútua dos sujeitos, de seus mundos e 

ações, e, consequentemente, que poderá permitir o deslocamento e questionamento da 

realidade social. 

O Outro, como já discutido, não é uma minoria. Em sociedades como a nossa, 

em que o capitalismo, desde o início colonial e eurocentrado (QUIJANO, 2005, p.110), 

depende do controle sobre os meios de produção, ou seja, sobre os corpos (coletivos e 

individuais), em que, portanto, a categorização e hierarquização social é imprescindível, 

o Outro está em toda a parte. O Outro que, desejado homogêno, não o é e para si 

reclamou (e reclama) o direito de se narrar, de lutar pela ressignificação da sua (e da 

nossa) existência, de ocupar espaços em que, apenas por a sua presença ser percebida, a 

‘normal ordem do mundo’ é abalada. 

Sobre pessoas trans, tantas vezes reduzidas à criminalidade e patologia, 

apontamos os casos da estilista e modelo internacional Lea T, da professora doutora 

Luma Andrade (primeira travesti com tal estatuto numa universidade federal brasileira), 

da coordenadora-geral de Promoção dos Direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República, Symmy Larrat, de Maria Clara Araujo, primeira garota- 

propaganda trans do Brasil (à qual se sucedeu Candy Mel, que também é vocalista na 

reconhecida banda de tecnobrega, Banda Uó), de Maria Clara de Sena, primeira mulher 

transexual do mundo a ocupar um cargo em um Mecanismo de Prevenção e Combate à 

Tortura, órgão que atua em parceria com a ONU, das vocalistas da banda As Bahias e a 

Cozinha Mineira, Assucena Assucena e Raquel Virgínia, entre muitos outras possíveis 

(nacional e internacionalmente), que, vinculadas ou não ao ativismo, independentemente de 

outros marcadores sociais que as componham (que, acreditamos, podem minimizar ou 

aumentar tal exposição), e apesar do espaço ‘privilegiado’ que ocupam, convivem com as 

marcas coloniais impostas pela sociedade cissexista/ transfóbica, empenhada em tentar 

aniquilar tais possibilidades (e potências) de existir. 

Se, como exposto anteriormente, a comunicação implica “a constituição de 

universos de significado comuns onde é possível compreender e sermos  compreendidos 
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graças a um processo de geração recíproca de expectativas no decurso da qual 

construímos uma ideia partilhada de realidade” (CORREIA, 2004, p.16), importa para a 

nossa investigação – e, de fato, talvez a tenha de ultrapassar, dada a impossibilidade de  

a aprofundar como gostaríamos – pensar sobre esse processo: é possível, de parte a 

parte, a comunicação entre jornalismo (e jornalistas) e movimento (e/ou 

movimentações) trans (e pessoas trans, inclusive aquelas que por variados motivos com 

ele/as não estejam, mais ou menos, diretamente envolvidas)? Se sim, em que moldes é 

feita? Se não, porque assim é? Formulamos estas questões por compreendermos que a 

comunicação, para se constituir como tal, terá de se assumir como um processo de mão 

dupla, com abertura para inputs e outputs de ambos os lados. As possibilidades 

dialógicas, contudo, são delimitadas por relações de poder, que devem ser tidas em 

conta se deserjamos evitar um “liberalismo que pressupõe que os diversos agentes do 

discurso ocupam posições de poder iguais […] e falam apoiados nas mesmas 

pressuposições sobre o que constitui «acordo» e «unidade», que seriam certamente os 

objetivos a serem perseguidos” (BUTLER, 2003, p.35). 

Recorrendo novamente às teorizações de Schutz, por meio do trabalho de 

Correia (2005, p.67), vinculamo-nos à percepção de que 

os actores sociais agem com base nos saberes adquiridos nas suas 

histórias efectivas, ou seja, de acordo com as suas  situações 

biográficas determinadas. Estas enfatizam sempre determinadas 

possibilidades de acção em detrimento de outras, tornando os actores e 

intérpretes cegos para outros possíveis que podiam preencher suas 

vidas. 
 

A realidade ‘é como é’ não por ser dotada de uma qualquer propriedade 

ontológica, mas porque os consensos socialmente construídos assim a instituem. Desta 

forma, aquilo que hegemonicamente é aceite como ‘verdadeiro’ está enquadrado nos 

discursos/ horizontes explicatórios positivamente valorados/ reconhecidos que, por isso 

mesmo, não são imutáveis e sempre contêm alguma indeterminação. 

Ainda que o nosso objeto de estudo seja (a análise d)os discursos jornalísticos, e 

por isso em breve tenhamos de deixar um pouco de lado este ponto da discussão (a 

existência, ou não, de comunicação entre jornalismo e movimento social organizado), 

julgamos necessário acrescentar outras considerações acerca da(s) possibilidade(s) que 

sujeitos sistematicamente colocados à margem da sociedade têm na construção de um 

espaço social mais democrático e plural. 
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O conhecimento, reafirmamos, só existe enquanto tal por meio da comunicação, 

facultadora que é do encontro e possibilidade de entendimento entre os sujeitos. Assim, 

coloca Dewey (2004, p.153, tradução nossa) a existência do “conhecimento encerrado 

em uma consciência ilhada é um mito, o conhecimento dos fenômenos sociais depende 

da [sua] divulgação, pois só assim esse conhecimento pode ser obtido ou verificado”. É, 

principalmente, nesse sentido que encaramos o jornalismo como espaço necessário de 

ocupação, problematização e cobrança: que conhecimentos (não) são produzidos e 

colocados em circulação, que mundos (não) existem nele, que interesses (não) são 

tomados em conta na produção noticiosa? Enfim, como subverter as “estruturas de 

subalternização que mantêm populações inteiras emudecidas[?]” (Miglievich-Ribeiro, 

2014, p.72). Essas, acreditamos, são indagações que precisam ser feitas, tanto a nível 

interno como externo (do jornalismo) e, tanto quanto possível, em conjunto. 

Em concordância com o acima referido, Heitor Rocha (2007, p.180) aponta que 

 
tanto Habermas quanto Schutz afastam-se da concepção de que o 

agente social, no caso o jornalista, possa construir sentidos e 

identidades sem pressões externas (mito idealista liberal), tendo em 

vista o conjunto de crenças que compõe o pano de fundo cultural 

(sistema de relevâncias) com que interpretam a realidade, bem como 

da concepção de que é completamente determinado pela estrutura de 

poder estabelecida (mito radical), pois chamam a atenção “para a 

dimensão ativa da consciência social da realidade” (CORREIA, 2007, 

p.151). 
 

Ainda que reconhecendo a tendência dos meios de comunicação social, pelas 

características já elencadas neste capítulo, para reproduzirem a ordem estabelecida, e 

sendo o espaço público composto por uma diferenciação que “distingue entre 

organizadores, oradores e ouvintes, entre arena e galeria, entre palco e espaço reservado 

ao público espectador” (HABERMAS, 1997, p.96), o que resulta em um desequilíbrio 

nas possibilidades de atuação e influência, o autor alemão salienta a autoridade que cabe 

ao público na definição da estruturação da sociedade. 

Em sistemas ditos democráticos, a produção de conhecimento e informação não 

pode ser operada, ao menos de forma visível, por meio de pressões que manipulem ou 

violentem os sujeitos. Para que as tomadas de decisões públicas sejam percebidas como 

justas, e assim aceites, é necessário alcançar o consentimento geral do público, é 

necessário que este as reconhece como legitimas. Refletindo sobre essa premissa, 

aplicando-a ao jornalismo, Heitor Rocha (2008, p.51) considera que é 
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mediante a influência que o público exerce na visibilidade midiática 

como espectadores das “galerias”, bem como dos atores coletivos 

periféricos à estrutura de poder que, nos momentos de crise, quando se 

verifica uma maior mobilização na esfera pública, podem, a despeito 

das desvantagens estruturais, prevalecer na definição da pauta da 

agenda midiática, formando opinião e vontade capaz de se transformar 

em poder comunicativo […]. 
 

O caminho inverso também poderá ser pensado. Não é apenas a ação 

institucional que depende da soberania do público para se fazer valer: o poder 

comunicativo dos sujeitos dispersos na esfera pública, mesmo que aí originado de forma 

organizada em torno de temas específicos, para “gerar um poder político, sua influência 

tem que abranger também as deliberações de instituições democráticas da formação de 

opinião e da vontade, assumindo uma forma autorizada” (HABERMAS, 1997, p.105). 

Esta afirmação justifica-se pela percepção de que a tematização dos assuntos, bem como 

a sua disseminação pelo tecido social, depende, também, da capacidade de atingir um 

público tão alargado quanto possível, de forma a que a consciência de que a realidade, 

tal como ela está colocada, necessita ser desnaturalizada e percebida como  

problemática, tendo em conta as violências (nada) arbitrárias perpetuadas em cima de 

silêncios, muitas vezes cobrados à força, de que é exemplo a realidade mais 

frequentemente vivida por pessoas trans. 

Preocupado em refletir sobre a genuinidade do consenso alcançado nas ‘galerias 

públicas’, ou seja, até que ponto ele é resultado de um debate livre de estratégias de 

manipulação, Habermas propõe três modelos para compreender tal processo. São eles o 

modelo 1) de acesso interno, 2) de mobilização e 3) de iniciativa externa. No primeiro e 

no segundo caso, a iniciativa do debate é de dirigentes políticos (ou outros, desde que 

com acesso a recursos socialmente valorizados que lhes permitam ter acesso  

privilegiado à posição de ‘atores’ no espaço público) – a diferença é que enquanto no 

modelo de acesso interno a discussão fica restrita a uma esfera do sistema (por exemplo, 

a política), sem influência ou até com exclusão da esfera pública, no modelo de 

mobilização existe a necessidade de um alargamento do espaço de discussão, pois a 

atuação dos atores (políticos, no caso) está dependente do apoio do público. 

O modelo de iniciativa externa diferencia-se dos anteriores em um aspeto 

fundamental: a iniciativa do debate, aberto a um público tão extenso quanto possível, 

parte de forças fora do sistema político, portanto, normalmente, dá-se por um viés 

contra-hegemônico, por meio da mobilização pública. Assim, 
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o modelo de iniciativa externa aplica-se á situação na qual um grupo 

que se encontra fora da estrutura governamental: 1) articula uma 

demanda; 2) tenta propagar em outros grupos da população o interesse 

nessa questão, a fim de ganhar espaço na agenda pública, o que 

permite; 3) uma pressão suficiente nos que têm poder de decisão, 

obrigando-os a inscrever a matéria na agenda formal, para que seja 

tratada seriamente (HABERMAS, 1997, p.114). 
 

Esta leitura, na qual é percebida e potencializada a capacidade de agência dos 

grupos marginalizados, não é insensível às dificuldades de acesso que tais sujeitos têm a 

espaços de discussão pública, como seja a mídia. De fato, reconhece também que o 

caminho mais comum, por ser o mais possível e eficaz, é aquele que é aberto através de 

ações ‘aparatosas’, que rompam com a normalidade do dia-a-dia, como sejam 

manifestações e outros diversos tipos de protesto. Nessa estratégia, contudo, está 

presente o risco, entre outros, de lidar com a mídia, a qual, por motivos vários (alguns 

dos quais já abordámos ao longo destas páginas), tende a noticiar tais acontecimentos 

por um viés em concordância com as estruturas de poder estabelecidas, ou seja, 

construindo imagens que deslegitimam tais ações, seja pelo conteúdo, seja pela forma 

em que acontecem. Em tais leituras, quando elas se verificam, o que parece ser 

minimizado, para além dos porquês do recurso a tais estratégias, é a compreensão de  

que a Democracia, e o seu texto fundante, a Constituição, é um projeto sempre 

inacabado, 

um empreendimento arriscado, delicado e, especialmente, falível e 

carente de revisão, o qual tende a reactualizar, em circunstâncias 

precárias, o sistema dos direitos, o que equivale a interpretá-lo melhor 

e a institucionalizá-los de modo mais apropriado e a esgotar de modo 

mais radical o seu conteúdo (HABERMAS, 1997, p.118). 
 

As possibilidades de atuação reservadas aos setores periféricos da sociedade não 

são, é possível perceber, fáceis. O que julgamos ser sim necessário salientar é que elas 

existem, mesmo dentro dos espaços colonizados pelo poder, e que a sua expansão 

depende, talvez principalmente, da capacidade de continuar a neles insistir, 

reinventando-os e, por meio da comunicação, nos seus mais variados moldes, tornar 

menos ‘natural’, menos seguro, o mundo em que vivemos, pois só pela constante 

cobrança de condições de vida mais justas, para todos e todas, elas poderão de fato vir a 

concretizar-se. 
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Castells
61 

defende que “todos (sic) podemos ser passivos ou ativos, de acordo 

com o que nos aconteça” – talvez o que de fato também faça falta seja a abertura a 

diferentes mundos, a outros sujeitos, a novas experiências, que nos direcionem a novas 

questões e coloquem em suspensão as nossas certezas sobre o que seja ‘certo’ e  

‘errado’, tantas vezes reprodutoras de violências, camufladas em discursos de amor e 

retidão. 
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Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=n01-dDhdLc4 

https://www.youtube.com/watch?v=n01-dDhdLc4
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5. PARA COMPREENDER A PESQUISA 

 

 
Para investigar a construção discursiva que parte do jornalismo pernambucano 

elabora acerca das vivências de gênero percebidas como não-cis (mais concretamente,  

as vivências referentes às transexualidades e travestilidades), optamos pela análise do  

JC e Aqui PE, ambos na versão impressa. Tal escolha deve-se a duas razões centrais: o 

elevado número de exemplares que ambos colocam em circulação e a diferença dos 

respetivos púbicos-alvo/consumidor. 

De acordo com a Associação Nacional de Jornais (ANJ)
62

, JC e Aqui PE eram 

em 2014 os jornais pernambucanos com maior número de exemplares em circulação no 

estado. Tal fato é relativamente recente: em 2010 o Diário de Pernambuco (até ao 

período  de  análise,  propriedade  do  grupo  Diários  Associados),  com  uma  média de 

24.052 exemplares, estava à frente do Aqui PE (propriedade do mesmo grupo), que nem 

tão pouco constava do rank elaborado pela ANJ (o que significa um número de jornais 

em circulação abaixo dos 18 mil). Diário de Pernambuco e JC eram assim, até então, os 

jornais impressos com maior número de exemplares em circulação. Para uma 

interpretação destes dados, importa ter em atenção (também, mas não exclusivamente) o 

tempo de existência de cada um dos veículos: o Aqui PE entrou em circulação a 11 de 

agosto de 2008, JC a 3 de abril de 1919 e Diário de Pernambuco, o mais antigo jornal 

em circulação na América Latina, foi fundado em 7 de novembro de 1825. 

Em 2011 o Aqui PE (com uma média diária de 39.039) ultrapassa o Diário de 

Pernambuco (com 24.762) no número de exemplares em circulação. Desde então, o 

mais recente jornal de Pernambuco divide espaço com o JC no topo dessa hierarquia: já 

em 2014, uma média diária de 40.214 exemplares do Aqui PE estão em circulação 

(ainda assim, uma quebra de 5,89% quando comparada com o ano anterior); para o 

mesmo período, o JC registra uma média de 41,748 exemplares (o que também 

representa uma quebra em relação a 2013, ainda que menos acentuada: -1,76%). O 

Diário de Pernambuco, entretanto, não acompanhou a subida do Aqui PE, registrando 

em 2014 a circulação diária de, em média, 24.580 exemplares. Assim, JC e Aqui PE, 

 
 

62 
Disponível em: <http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/#>. Acesso em: 14 setembro 2015. 

http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/
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desde o começo da segunda década de 2000, se assumem como os jornais 

pernambucanos com maior número de exemplares em circulação e, portanto, com um 

alcance de público (e, assim, influência) pontecialmente maior. Uma abordagem 

quantitativa, contudo, não nos parece suficiente para justificar a escolha destes veículos: 

é importante que, simultaneamente, sejam tidas em conta outras características para 

melhor compreender qual o material que decidimos analisar. 

A justificativa não é feita apenas, portanto, pela semelhança (quantitativa de 

jornais em circulação diariamente), mas pela (suposta) diferença (?) entre jornalismo 

popular e jornalismo de referência. 

No período analisado, vendido a um preço de R$ 0.25 (em dezembro de 2014 

aumentou para R$ 0.50), esse parece ser, num primeiro momento, um dos principais 

atrativos do Aqui PE, quando comparado ao JC, comercializado a um preço quase  

quatro vezes mais elevado (R$ 1,80 durante toda a semana, com exceção do domingo, 

em que o custo sobe para R$ 3.00). Essa diferença está relacionada aos públicos- 

alvo/consumidor, assim definidos/percebidos pelos veículos: C, D e E no primeiro caso, 

A B e C no segundo. De fato, “não é apenas no preço do exemplar que o Aqui PE se 

identifica com o leitor. Seu conteúdo editorial […] com linguagem simples e notícias 

interessantes sobre o cotidiano é o seu ponto forte.”
63

. A linguagem, adaptada às 

variações linguísticas dos leitores (ou ao menos assim pensada) e uma abordagem que 

dê preferência a assuntos que envolvam o cotidiano do público-alvo são pontos que 

desde logo são assumidos no site oficial do veículo: 

 
para o cidadão que deseja se informar sobre assuntos que lhe 
interessam e afetam diretamente o seu dia-a-dia. Sem frescuras, sem 
lero-lero, sem meias palavras. Futebol, televisão, polícia, celebridades, 
oportunidades de trabalho, serviços. A cidade e seus problemas. A 
cidade e suas belezas. Histórias do povo para o povo ler (AQUI PE, 

s/d)
64

 

Na capa,os destaques são, normalmente, futebol (praticado por homens) e casos 

policiais – para além disso, também tem lugar cativo a foto de mulheres semi-nuas. É 

portanto um espaço pensado para o público masculino. A hipersexualização do corpo da 

mulher, apresentado como um ‘bônus’ para o possível consumidor, definindo (por meio 

63 
Disponível em: <http://www.diariosassociados.com.br/home/veiculos.php?co_veiculo=32>. Acesso 

em: 14 setembro 2015. 
 

64 
Disponível em: <http://www.aquipe.com.br/expediente.shtml>. Acesso em: 14 setembro 2015. 

http://www.diariosassociados.com.br/home/veiculos.php?co_veiculo=32
http://www.aquipe.com.br/expediente.shtml
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de exclusões) quais os corpos desejáveis, contribui para a (re)produção do que é 

‘feminilidade’. Sobre este tema, Jesus (2012d) afirma, e nós concordamos, que na mídia 

as referências visíveis de mulher tendem a remeter apenas às brancas, 

abastadas e magras, ignorando que há as negras, indígenas, gordas, 

lésbicas, pobres, transexuais. Nessa última dimensão, na qual se 

demonstra que nem a biologia nem a anatomia determinam o que é 

uma mulher, o peso de uma suposta “verdade” prepondera e 

discrimina. 
 

De periodicidade diária (com exceção dos domingos), constituído em média por 

20 páginas, o Aqui PE é composto, principalmente (e excetuando as páginas dedicadas à 

publicidade, classificados e outras mensagens da mesma natureza), pelos cadernos 

‘Cidades’, ‘Policia’, ‘Geral’, ‘Lazer & Cia’ e ‘SuperEsportes’. É através delas, mas 

também através das promoções e brindes, que o jornal procura captar a atenção dos 

possíveis compradores, propondo oferecer “a mais completa informação por meio de  

um jornalismo diferenciado e moderno, que propicie a plena identificação do leitor com 

o conteúdo editorial.”
65

. O jornal não oferece a possibilidade de compra por   assinatura, 

estando apenas disponível por venda avulsa. Sendo que o jornal não possui versão 

digital, é, ainda assim possível conferir no site do jornal as capas que diariamente saiem 

à rua. 

Com um público composto maioritariamente pelas classes A, B e C (94% entre 

outubro de 2013 e Setembro de 2014)
66

, as diferenças mais rapidamente perceptíveis do 

JC (quando comparado ao seu par), dizem respeito ao já mencionado custo de aquisição, 

à linguagem utilizada (identificável com aquilo que podemos apelidar de ‘norma culta’) 

e ao volume e formato do jornal. Os princípios que merecem destaque, redigidos e 

tornados públicos pela empresa, também são outros: o foco é nos valores defendidos, 

mais do que nos temas tratados: “a ética, a honestidade e a responsabilidade social. 

Satisfazer, por intermédio dos seus veículos, as necessidades de informação e 

entretenimento do público, pautando-se pela defesa da democracia, da justiça social e da 

livre   iniciativa   […]”
67

.   O   que   se   compreende   por   ‘ética’,   ‘honestidade’        e 

 

65
Disponível em: <http://www.diariosassociados.com.br/home/conteudo.php?co_pagina=19>. Acesso em: 

14 setembro 2015. 
 

66
Disponível em: 

<http://comercialjc.jconline.ne10.uol.com.br/webpainel/visao/pdfs/368c9375ddc00f57cb3d.pdf>. Acesso 

em: 14 setembro 2015. 
 

67 
Disponível em: <http://jconline.ne10.uol.com.br/etica>. Acesso em: 14 setembro 2015. 

http://www.diariosassociados.com.br/home/conteudo.php?co_pagina=19
http://comercialjc.jconline.ne10.uol.com.br/webpainel/visao/pdfs/368c9375ddc00f57cb3d.pdf
http://jconline.ne10.uol.com.br/etica
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‘responsabilidade social’ não é contudo explicado, o que, no nosso entender, contribui 

para uma mensagem vaga, em que os valores (e sua aplicabilidade) não são definidos 

com clareza. 

O comprometimento com a informação ‘completa’, ‘objetiva’ e ‘verdadeira’, 

parecem ser elementos comuns aos dois veículos (quais os significados de tais conceitos 

não são contudo explicitados nos materiais, já citados, a que recorremos). Para terminar 

esta breve análise, importa ainda referir que o JC, de tiragem também diária, com um 

número de páginas que varia, mas que invariavelmente é (muito) superior às 20 páginas 

do Aqui PE, é composto, principalmente (e exceptuando as páginas dedicadas à 

publicidade, classificados e outras mensagens da mesma natureza), pelos cadernos 

‘primeiro caderno’ (que engloba a ‘Capa Dois’, ‘Política’, ‘Opinião’, ‘Brasil’ e 

‘Internacional’), ‘Economia’, ‘Cidades’, ‘Caderno C’ e ‘Esportes’. Para além das suas 

vendas serem feitas, maioritariamente, por assinatura, disponibiliza ainda edição digital. 

Ainda antes de nos dedicarmos à discussão acerca de como pretendemos 

proceder à análise do material empírico, importa refletir sobre as bases epistemológicas 

que nos orientam, pois, como colocam Bauer, Gaskell e Allum (2002, p.22), não existe 

um modo ótimo de fazer pesquisa – o que existe são vários caminhos que, para serem 

seguros tanto quanto possível, devem ter por base uma epistemologia sólida. 

Tradicionalmente, a pesquisa científica tem sido dividida entre quantitativa e 

qualitativa. Essa divisão dicotômica – na qual a pesquisa quantitativa, por supostamente 

se limitar a números, é criticada pela sua desvinculação do real, e a pesquisa qualitativa 

é criticada por não ser suficientemente cientifica, entendida como unicamente fazendo 

interpretações subjetivas e validando-se exclusivamente pela retórica –, contudo, tem 

vindo a ser cada vez mais questionada, colocando em suspensão ideias como as de que é 

possível quantificar sem qualificar (como mensurar sem primeiro categorizar, ou seja, 

interpretar e ordenar os elementos que fazem parte da realidade em estudo?), analisar 

estatísticas sem que para isso sejam feitas interpretações (ou seja, os dados não falam  

por si mesmos. Tão pouco se apresentam organizados e acabados para o/a 

investigador/a. A análise depende primeiro da qualidade e recolha dos dados, portanto, 

da ação humana) e de que o processo metodológico é monolítico e limitado à 

efetividade do instrumento utilizado (como já referido, não é o instrumento de pesquisa 

que  determina  a  qualidade  da  investigação.  Rejeitar  o  pluralismo  metodológico no 
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processo de pesquisa significa sucumbir à ‘lei do instrumento’, segundo a qual é 

pretendido que os fenómenos sociais se adequem a ele em vez do inverso). 

Rejeitamos essa perspectiva, a priori, exclusivista, seja quantitativa ou 

qualitativamente. Para uma boa prática, precisamos estabelecer procedimentos e  

padrões claros que a permitam identificar. Esta é a razão central que justifica a 

necessidade de uma fundamentação epistemológica coerente: “a) para estabelecer uma 

base para a autocrítica; b) para demarcar uma prática boa de uma ruim, servindo como 

padrões  para  a  revisão  dos  pares;  c)  para  ganhar  credibilidade  no        contexto  da 

credibilidade pública […]” (BAUER;  GASKELL; ALLUM, 2002, p.27)
68

. 

 
A retórica, contrariamente ao que era (e é) postulado pelo positivismo, é então 

percebida como central na atividade científica, desde que norteada por regras  

específicas (metodológicas). A metodologia, fundamentada epistemologicamente, é o 

meio retórico por excelência da pesquisa social, na persuasão dos ouvintes (e não  

apenas dos ‘pares’) de que os objetos e resultados são importantes, pertinentes e 

merecedores de credibilidade. Deste modo, tendo em conta que são os pressupostos 

epistemológicos que os fundamentam, 

consideramos os métodos e procedimentos de coleta e de apresentação 

de evidência como essenciais para a pesquisa social cientifica. Eles 

definem o grau específico de retórica que demarca as actividades 

científicas de outras actividades públicas, e colocam com clareza a 

pesquisa dentro da esfera pública, sujeitando-a às exigências de 

credibilidade. Os métodos e os procedimentos são o meio científico de 

prestação de contas pública com respeito à evidência (BAUER; 

GASKELL; ALLUM, 2002, p.29) 
 

De acordo com Bauer, Gaskell e Allum (2002, p.31), “Habermas identifica três 

interesses constitutivos do conhecimento que estão na base das ciências ‘empirico- 

analiticas’, histórico-hermenêuticas’ e ‘críticas’”. Sendo a estas últimas que nos 

vinculamos, o interesse que nos move na construção do conhecimento é o seu potencial 

emancipatório, que deve ser “posto à prova – e na verdade pode ser concretizado – 

somente a partir do diálogo, quando os objetos das afirmações teóricas se transfomam 

 
68 

Para reflexão, talvez seja pertinente recorrermos aqui a  Piaget e Garcia (2011, p.343, grifos dos  

autores) quando, ao discorrerem acerca de quadros epistémicos e ideologias, influenciados por Thomas 

Kuhn, consideram que o tipo de ciência que numa sociedade se desenvolve é condicionado por ela.  

Assim, “a diferença entre um sistema explicativo e o outro não reside na metodologia nem na concepção 

da ciência. Trata-se de uma diferença ideológica que se traduz por um quadro epistêmico distinto. Resulta 

daí que o “absurdo” e o “evidente”, sempre relativos a um determinado quadro epistêmico, são também 

em grande parte determinados pela ideologia dominante”. 
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em participantes ativos no processo incipiente de autenticação” (BAUMAN, 1976  apud 

BAUER; GASKELL; ALLUM, 2002, p.34). 

 
É com base no quadro epistêmico construtivista que para esta pesquisa nos 

edificamos. Nele, é feita uma crítica à percepção do conhecimento como sendo algo 

dado, aceito sem discussão, entendido como natural, já posto no mundo, ao qual temos 

acesso através de observações e sobre o qual não atuamos. Contrariamente a essa leitura 

positivista, é defendida a convicção de que o conhecimento é construído socialmente, 

condicionado histórica e culturalmente, decorrendo daí o “compromisso de explorar as 

maneiras como os conhecimentos - a construção social de pessoas, fenômenos ou 

problemas – estão ligados a ações/práticas” (BURR, 1995 apud GILL, 2002, p.245). 

Desta forma, julgamos já ter deixado claro que não só rejeitamos a “noção realista de 

que a linguagem é simplesmente um meio neutro de refletir, ou descrever o mundo” 

(GILL, 2002, p.244), como defendemos que esta desempenha um papel central na 

construção da vida social, uma vez que é vista como uma prática em si. 

É, principalmente, da ‘virada linguística’, relacionada a noções advindas da 

pragmática, que nos nutrimos para pensar a linguagem, a relação entre sujeito e objeto – 

ou, talvez melhor fosse dizer entre sujeitos (BERTICELLI; SCHIAVINI, 2013, p.574) – 

e, enfim, a construção do conhecimento. 

A ‘virada linguista’ diz respeito a uma mudança de postura teórico-filosófica 

face à linguagem: ao invés de percebida como reflexo da realidade, a partir da qual seria 

possível analisar e perceber o mundo (e vice-versa) de uma forma objetiva, quase 

matemática, por meio de análises semânticas e lexicais em que os signos linguísticos 

ocupariam posições e significados possíveis estáticos, “passou-se a entender que não há 

nada fora da linguagem, ou seja, tudo o que se tem como realidade objetiva é o que 

sujeitos podem dizer” (BERTICELLI; SCHIAVINI, 2013, p.573, grifos dos autores). 

Por outras palavras, os critérios de verdade e falsidade perdem o status privilegiado que 

anteriormente detinham na análise das frases, palavras e discursos, ganhando espaço a 

ideia, entre outras, de que o sentido dos enunciados depende do uso contextualizado da 

linguagem, sendo-lhe negada qualquer característica metafísica apriorística. O 

pensamento não precede a linguagem, pelo contrário, este é possível, e condicionado, 

por ela. Quer isto dizer que é rejeitada a noção de uma “realidade supra-sensível, além 

da experiência concreta e totalmente distinta desta, acessível apenas a um pensamento 
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racional privilegiado, o que seria tarefa do filósofo, ou do teórico” (MARCONDES, 

2000, p.38). Estas são reflexões, como referimos, que recebem importantes influências 

da pragmática. 

O termo ‘pragmática’, como coloca Marcondes (2000), significa 

etimologicamente ‘agir’ ou ‘fazer’. Ainda que consideradas as especificidades cunhadas 

pelos diferentes filósofos desde o século XIX, o autor concebe ser possível apontar uma 

noção geral para essa ‘visão filosófica’, a qual postula que 

o estudo da linguagem deve ser realizado […]enquanto prática social 

concreta, examinando portanto a constituição do significado 

lingüístico a partir da interação entre falante e ouvinte, do contexto de 

uso, dos elementos sócio-culturais pressupostos pelo uso, e dos 

objetivos, efeitos e conseqüências desses usos (MARCONDES, 2000, 

p.40). 
 

Esta perspetiva tem como consequência a percepção de que para estudar a 

linguagem em uso, os discursos, abordar a semântica e a sintaxe não é suficiente: é 

necessário destacar o seu caráter comunicativo, dialógico e intersubjectivo. Para a 

compreender, e visto que é uma atividade humana, um processo continuo e situado não 

finito, rejeitamos percebe-la como objeto. Em que sentido se dá esta rejeição? 

Na travessia racionalista multissecular que fizemos, até a alta 

modernidade, nos habituamos a entender que o objeto de nosso 

conhecimento está fora de nós, afastado de nós. Daí a designação de 

objeto atribuída a tudo quanto se torna de interesse de nosso 

conhecimento. Em latim, ob+jactare deu origem ao termo ob-jeto, ou 

seja, etimologicamente significa aquilo que está afastado, à nossa 

frente. Ou, literalmente, aquilo que está jogado (jactare) diante e para 

frente de nós, movimento indicado pelo prefixo latino ob 

(BERTICELLI; SCHIAVINI, 2013, p.573) 
 

Sendo que a linguagem não é um fenômeno metafisico que surge da natureza e  

às suas vontades se molda, torna-se incompatível com esta postura analisá-la como 

objeto, no sentido acima exposto. Ao invés dessa relação dicotômica fundada entre 

aquele que atua e aquele sobre o qual se atua, consideramos mais acertado olhá-la – à 

linguagem – a partir da relação entre sujeitos que se constituem mutuamente. A ação 

não é unilateral, do/a intérprete descodificar objetivamente o significado total dos signos 

que até ele/a chegam. O discurso não é uma entidade que em si transporta um 

significado pronto à espera que ser recebido. O discurso não é, tão simplesmente, um 

veículo e o intérprete não é, tão-somente, um receptor, autómato universal da 

descodificação.   O  suposto   objeto   –   neste   caso  a  linguagem   –,  que   assim seria 
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considerado noutras tradições epistemológicas, aqui não o é, sendo antes percebido 

também como sujeito, um outro diferente que atua e sofre atuação por não ser “surdo, 

mudo, destituído de qualquer aspecto ativo” (BERTICELLI; SCHIAVINI, 2013, p.573). 

Os sujeitos (aquele que tradicionalmente seria percebido como o observador e aquele 

que seria percebido como o observado) constituem-se mutuamente, ambos se 

influenciam e transformam, sendo que nessa relação intersubjetiva nunca são capturados 

significados finais positivistas, visto que a linguagem sempre está condicionada pela 

influência histórica e contextual: 

Nenhum signo é idêntico a si mesmo no sentido absoluto do 

significado”, diz, Gadamer (1994, p. 23), e nem há “texto em si”. O 

texto é sempre relação. É uma relação com o leitor. […]uma relação 

inteiramente atravessada por fatores de ordem cultural, ética, estética, 

histórica, cultural, política, de crença, de convicções, uma relação 

determinada pelos pré-conceitos, ou seja, pelos conceitos que já 

antecedem o ato de ler, neste momento histórico, e pela ideologia 

(BERTICELLI; SCHIAVINI, 2013, p.576/578). 
 

Não existe uma relação direta entre signo e significado. Não sendo os sujeitos 

unos em si, mas condicionados pelas instâncias já referidas – e outras, possivelmente –  

o estudo sustentado pela virada linguistica/pragmática não nos dá ferramentas para 

descobrir significados objetivos – não no sentido positivista – mas contribui para a 

investigação de significados possíveis e as condições de produção em que eles são 

elaborados, para além dos efeitos e ações que sustentam, concorrendo para a construção 

do mundo. Assim, juntamo-nos a Marcondes (2000, p.45) ao reconhecermos no nosso 

empreendimento de análise discursiva 

a relatividade, sem o relativismo; a contextualização do significado 

sem que qualquer palavra signifique qualquer coisa; o questionamento 

à concepção realista de ciência, sem inviabilizar a ciência; a recusa do 

caráter absoluto dos valores éticos, sem abrir mão da ética. 

 

 

 

 

 

5.1. PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

 

 
Procedemos primeiro a uma análise exploratória dos materiais produzidos nos 

dois   jornais.   Dessa  forma,  buscamos   identificar  signos   lexicais   e/ou  semânticos 
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referentes ao universo temático que nos propomos estudar. Em tal análise excluímos as 

seções relacionadas a cultura e esporte por considerar que nelas é menos provável 

encontrar discursos com incidência na construção de representações sociais referentes a 

transexualidade e travestilidade. 

Devido ao parco material que era expectável encontrar, e devido ao tempo 

exigido para tal, decidimos balizar o período de análise entre janeiro de 2014 e janeiro 

de 2015
69

, perfazendo assim o total de um ano e um mês. Também devido a essa 

possibilidade, de (quantitativamente) encontrarmos pouco material para análise, 

optamos por não delimitar o material em termos de géneros textuais (entrevista, 

reportagem   notícia),   mesmo   reconhecendo   que   as   estratégias   argumentativas   e 

características organizacionais variam entre eles. Excluímos contudo os textos 

considerados opinativos (nessas seções dos jornais localizados), uma vez que o nosso 

foco é na informação considerada ‘noticiosa’, ‘fatual’ (por isso a sintetizamos no termo 

‘notícia’). 

Finalizada essa etapa, localizámos 30 textos para análise: 20 no JC, 11 no Aqui 

PE – na seção 6.2 procedemos à sua organização, tendo em conta as categorias 

identitárias e cadernos em que surgem. 

Procedemos depois à análise discursiva com recurso à noção de formação e 

sequência discursiva. Por formação discursiva (FD) compreendemos 

uma espécie de região de sentidos, circunscrita por um limite 

interpretativo que exclui o que invalidaria aquele sentido – este 

segundo sentido, por sua vez, constituiria uma segunda FD. No 

mapeamento dos sentidos, é preciso limitar o campo de interpretações 

aos “sentidos nucleares”, isto é, a reunião, em torno de uma FD, de 

diversos pequenos significados que constroem e consolidam aquele 

sentido nuclear. […] um sentido sempre vem representar aquilo que 

poderia ser dito, naquela conjuntura especifica, por aqueles sujeitos 

em particular, instados ideologicamente a dizer uma coisa, e  não 

outra. Por isso, conceitua-se uma formação discursiva como aquilo 

que pode e deve ser dito, em oposição ao que não pode e não deve ser 

dito (BENETTI, 2010, p.112, grifos da autora). 
 

De sequência discursiva (SD), apelidamos os trechos que “recortamos para 

análise e depois utilizamos no relato de pesquisa” (BENETTI, 2010, p.113). Esperamos 

assim tornar mais acessível, porque mais organizado, o corpus da pesquisa. 

 

69 
Estas datas estão relacionadas ao fato de, desde 2004, 29 de janeiro ser celebrado como o Dia Nacional 

da Visibilidade Trans. 
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Sobre a investigação que propomos, é importante também frisar que, de acordo 

com os pressupostos teóricos em que nos apoiamos, será feita uma análise tendo em 

conta não apenas aquilo que está posto textualmente, mas – articulando essas presenças 

(e ausências) com as características (e acontecimentos) sociopolíticas do brasil a 

respeito das pessoas trans (assunto discutido no primeiro capitulo) – aquilo que não está 

presente, que significa pela ausência. Assim, pretendemos uma análise que não seja 

limitada às palavras, mas que procure compreender os significados que são produzidos 

na seleção, interpretação e construção dos discursos jornalísticos. Tomando como ponto 

de partida os signos textuais, teremos em consideração os contextos socialmente 

situados, definidores (mas não irremediavelmente determinantes) dos discursos e de  

suas interpretações. Desta forma, tentamos contemplar as relações de ‘mão dupla’ que 

são estabelecidas entre – e definem – os aspetos textuais, cognitivo-discursivos e 

sociopolíticos. Importaremos então alguns dos componentes do esquema de trabalho 

elaborado por Azevedo (2008, p.115), que julgamos pertinentes para a análise  

discursiva que propomos: 

 
 

 
 

Os temas discursivos desempenham um papel fundamental na 

comunicação/interação social. Como coloca Van Dijk (2003a, p.152, tradução nossa), 

os temas representan o assunto «de que trata» o discurso, uma vez  

que, normalmente, incluem a informação mais importante de um 

discurso e explicam a coerencia geral dos textos e das interações (Van 

Dijk, 1980). Os temas são o significado global que os usuarios de uma 

Temas discursivos 

(Organização global do texto jornalístico e estrutura de relevância) 

Unidades de ações legitimadoras 

(Rede lexical; verbos indicadores de ação dos sujeitos reportados) 

Representações sociais 

(Enquadramentos interpretativos; acesso discursivo; artigos e nomes utilizados para 

identificar pessoas não-cis; intertextualidade e interdiscursividade) 
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língua estabelecem mediante a produção e compreesão de discursos, e 

representam a «essência» do que mais concretamente subentendem. 

Compreendemos então que a relevância dos temas está relacionada, 

principalmente, aos significados e modelos mentais a eles atrelados (condicionando o 

interesse e atenção que os sujeitos lhe poderão atribuir), mais do que aos conteúdos 

específicos de cada um dos discursos que neles se inscrevem. Nesta perspectiva, não 

compreendemos os temas como 

estruturas textuais, mas sim elaborações discursivo-cognitivas que, em 

geral, orientam a construção das estruturas de relevância do texto. […] 

Daí ser essa uma categoria que opera na transição da estratégia global 

do discurso para as estratégias mais específicas da produção textual, 

como a organização sintática, por exemplo (AZEVEDO, 2008, p.73) 
 

Defendendo que a compreensão dos temas é um trabalho que resulta da 

inferência dos leitores, neste trabalho teremos em particular atenção os caracteres que 

nos textos jornalísticos ocupam um grau de relevância maior: título e lead. 

As unidades de ações legitimadoras estão atreladas à significação dos textos. 

Com a proposta de estudarmos a rede lexical (e não apenas o léxico), pretendemos 

colocar em destaque a ideia de que a escolha e utilização das palavras não é feita de 

forma automática, emanando naturalmente, nem aleatoriamente, dos sujeitos, mas que 

estão imbrincadas numa rede sociocognitiva que orienta a ação discursiva. Assim, as 

construções e conexões lexicais não devem ser percebidas como estando subjugadas a 

relações estruturais prévias, mas sendo construídas no “’mundo textual’. Daí sua força 

na construção do discurso e dos seus efeitos de sentido” (AZEVEDO, 2008, 128). Estas 

considerações remetem-nos para as concepções que Marcuschi tece a respeito da  

relação entre língua, significado e interação: “a língua em si mesma não providencia a 

determinação semântica para as palavras e as palavras isoladas também não nos dão sua 

dimensão semântica, somente uma rede lexical situada num sistema sócio-interativo 

permite a produção de sentidos” (MARCUSCHI, 2005 apud AZEVEDO, 2008, p.130). 

Neste trabalho, por representações sociais compreendemos os saberes 

construídos em torno das ‘teorias’, elaboradas e compartilhadas coletivamente, que 

sustentam a construção e interpretação da realidade social no conhecimento popular e 

senso comum. Este conceito mostra-se então incompatível com a noção positivista de 

que a linguagem e a produção de conhecimento são espelhos do real, ao mesmo tempo 

que coloca em destaque as complexas relações sociocognitivas que conspiram para a 
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constituição de tais saberes. Segundo Wodak e Meyer (2009, p.26) podemos mesmo 

considerar que as representações sociais formam o link entre o sistema social e o  

sistema cognitivo individual e performam a tradução, homogeneização e coordenação 

entre as condicionantes do meio social e as experiencias subjetivas. Dinâmicas,  

mutáveis e situadas, as representações sociais são então constituídas por conceitos, 

opiniões, atitudes, valores, conhecimentos, normas, imagens e explicações, não- 

monolíticas mas que apresentam estabilidade suficiente para que os sujeitos/grupos 

encontrem nelas sentido para o seu agir social. Salientamos então para os nossos 

propósitos que “estudar as representações sociais é buscar conhecer o modo como o 

grupo humano (sic) constrói um conjunto de saberes que expressam a identidade de um 

grupo social” (OLIVEIRA; WERBA, 1998 apud AZEVEDO, 2008, p.41). 

Por entendermos que é uma das categorias que interessa investigar na construção 

das representações sociais, nos interessa analisar a participação dos grupos/sujeitos na 

construção dos discursos jornalísticos em que são referidos. Para tal, teremos em 

consideração os dois tipos de acesso discursivo definidos por Van Dijk: o que se dá 

através da voz reportada e o que se dá através da construção predicativa. Enquanto no 

primeiro caso “os jornalistas usam o discurso de tal grupo – quando o reporta ou 

entrevista – no segundo […] o texto criado no jornal constrói a imagem desse grupo 

através de predicações, ou seja, como esse grupo é comentado” (MELO, 2012, p.64). 

Em ambos os casos, é preciso notar, o acesso ao discurso é regulado, resultando no 

controle das vozes, temas e representações que podem ser tornadas públicas. Como 

veremos, interessa assim refletir sobre o acesso diferenciado ao discurso, ou seja, sobre 

“quem pode falar e escrever para quem, sobre o que, quando e em que contexto, ou 

quem pode participar desses eventos comunicativos nos mais variados papéis de 

ouvintes […]” (VAN DIJK, 2010, p.89, grifos do autor). 

Seguimos a sugestão de Rosalind Gill (2002, p.265), quando esta assinala a 

importância de apresentar os materiais analisados aos leitores/participantes/sujeitos da 

pesquisa, de forma a permitir que estes façam a sua própria avaliação e, se quiserem, 

apresentarem interpretações alternativas. Referimo-nos, portanto, ao contato com os 

sujeitos envolvidos na produção dos materiais analisados. Dessa forma, ambicionamos 

produzir um material que leve em conta diferentes vozes e, simultaneamente, retirar a 

pesquisa de um ambiente acadêmico fechado, dando a conhecer as nossas reflexões 
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àqueles/as sobre os quais discursamos (percebendo neste processo dialógico a 

potencialidade de transformações mútuas). 

Realizamos entrevistas semi-estruturadas com uma repórter especial (do JC) e 

seis editoras/es: 3 do JC – dois dos cadernos Brasil/Política/Internacional (os três 

cadernos funcionam como se de um apenas se tratasse, construídos que são pela mesma 

equipa) e um do caderno Cidades –, 2 do Aqui PE – editor geral e editora dos cadernos 

Cidades e Polícia – e 1 do Diário de Pernambuco (DP) – editora executiva. Para 

selecionar os/as entrevistados/as tivemos em conta dois critérios fundamentais: os 

cadernos onde mais encontrámos notícias – que no JC seria Brasil (9) e Cidades (4), e  

no Aqui PE, Geral (3), Polícia (3) e Cidades (3) – e o cargo desempenhado – no caso, 

editores/as, principalmente. A posição hierárquica apresenta-se como importante por 

dois motivos: 1) a grande maioria dos materiais recolhidos não tinham assinatura do/a 

jornalista, sendo assim muito difícil mapear os/as produtores/as de cada matéria. Mesmo 

que tal fosse possível, ainda que entrevistas com tais sujeitos, possivelmente, se 

revelassem interessantes, é sabido que as redações são constituídas por posições 

hierarquicamente organizadas. Assim, consideramos que 2) os/as editores/as dos 

cadernos, pela posição que ocupam, podem oferecer-nos melhores índices para 

compreender as construções discursivas sobre travestilidade(s) e transexualidade(s). 

Salientamos contudo que a disponibilidade dos sujeitos para ceder entrevista 

acabou por também se constituir como fator fundamental: no JC, apesar das várias 

insistências, não conseguimos obter resposta de Betânia Santana (também editora do 

caderno Cidades); no Aqui PE, devido há muito menor dimensão da equipa – para além 

do editor geral, era/ é formado por apenas mais três editores/as assistentes, sendo que 

apenas uma, Cleide Galdino, em 2014, se dedicava aos cadernos Cidade e Polícia (os 

cadernos que identificamos como interesse de entrevista) –, tivemos maiores 

dificuldades: Humberto Santos, que em 2014 desempenhava o cargo de editor geral, 

recusou, por vários motivos, a ceder entrevista. Assim, face á escassez de entrevistados 

(apenas dois), optamos por também entrevistar Paula Losada, editora do DP – essa 

decisão é, no nosso entender, válida por os dois jornais (Aqui PE e DP) pertencerem à 

mesma empresa, sendo que a grande maioria das matérias publicadas no Aqui PE (entre 

80 e 90%, segundo relato de Rodolfo Bourbon), ainda que editadas, são oriundas do DP; 

mais: hierarquicamente (segundo a mesmo fonte), os/as editores/as do DP estão 

localizados acima de todos/as os/as editores/as do Aqui PE, podendo interferindo (ainda 
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que por norma isso não aconteça), ou contribuindo, nas/ para as decisões editoriais  

deste. 

No JC, uma das entrevistas escapa ao critério de posição: sendo repórter  

especial, não editora, decidimos entrevistar Fabiana Moraes devido ao seu historial, 

inclusive com trabalhos de fundo realizados com foco na(s) travestilidade(s) e 

transexualidade (s) – um dos últimos, a reportagem com foco numa mulher transexual 

do agreste pernambucano que procura realizar a cirurgia de redesignação genital, foi 

vencedora do Prêmio Esso. 
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6. AQUI PE E JC: UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS SOBRE 

TRANSEXUALIDADE E TRAVESTILIDADE EM 2014. 

 

 

Começamos este capítulo com uma breve reflexão acerca dos grupos de 

comunicação em que Aqui PE e JC estão enquadrados. 

A primeira edição do Aqui PE, como já referido, saiu à rua a 11 de agosto de 

2008. O jornal é fundado sob o comando do Grupo Diários Associados, dando 

continuidade à expansão dos jornais populares que o Grupo já havia implementado em 

outros Estados do país: 

o Aqui foi mais ou menos uma evolução, uma imposição do mercado, 

uma evolução dos jornais ditos populares. Nós sempre tivemos  o 

nosso jornal popular, que é o Diário da Tarde, aqui em Minas Gerais. 

Mas o mercado começou a exigir um produto menor e mais barato. 

Como temos intenção de levar a experiência para todas as praças onde 

o grupo está presente, optamos por um nome generalista, nacional,  

que é o Aqui. […] Sempre dou o exemplo de  um empregado lá de  

casa que fala «esse jornal eu consigo ler» (RIBEIRO;  

BARONCELLI, 2006, grifos nossos). 
 

Há data da fundação o Grupo Diários Associados já detinha, no mesmo Estado,  

o Diário de Pernambuco, TV Borborema, os portais Diáriodepernambuco.com.br e 

Pernambuco.com e as Rádio Clube AM e FM. Ainda no Nordeste, duas das suas 

emissoras de TV e duas das rádios estavam localizadas na Paraíba (em João Pessoa e 

Campina Grande); no Rio Grande do Norte encontrávamos a Rádio Clube FM e Rádio 

Clube AM de Natal; no Ceará, o Aqui CE estava em circulação, como também estavam 

as ondas do Rádio Clube AM; no Maranhão, a presença do grupo era marcado pelos 

jornais Aqui MA e O Imparcial, este último contando também com um espaço na 

internet (O Imparcial Online). No restante país podemos ainda apontar a presença do 

grupo em Minas Gerais – com quatro revistas (Ragga, Hit, Encontro, Aqui TV), duas 

rádios (Rádio Guarani AM, Rádio Guarani FM), três jornais (Aqui Betim, Aqui-BH, 

Estado de Minas) e dois portais online (Portal Uai, Estado de Minas On-line) –, Brasília 

– uma emissora de TV (TV Brasília), portais na internet (Correioweb, Correio 

Braziliense On-line), dois jornais (Aqui DF, Correio Braziliense), uma rádio (Rádio 

Clube FM de Brasília), uma revista (Encontro) – e Rio de Janeiro – duas rádios (Super 

Rádio  Tupi  –  AM/FM,  Nativa  FM),  dois  jornais  (Jornal  do  Commercio,      Diário 
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Mercantil) e um na internet (Jornaldocommercio.com). É ainda importante pontuar as 

quatros empresas do grupo: três em Brasília (D.A Log – empresa de logística –, D.A 

Press      –      vocacionada      para      comercialização      do      conteúdo     jornalístico 

multimídia,principalmente fotográfico, produzido pelos veículos do Grupo – e Look 

Indoor – empresa de Mídia Digital Out Of Home
70

) e uma em Minas Gerais (Alterosa 

Cinevídeo – empresa que atua na produção de vídeos e cinema). 

 

A descrição anterior permite perceber qual o foco de atuação do Grupo: o 

mercado da comunicação, com especial foco na mídia. Fundado em 1924 por Assis 

Chateaubriand, o Grupo chegou a ser considerado o maior conglomerado midiático do 

país ao reunir, no mesmo período de tempo, quase cem veículos (número constituído  

por jornais, revistas, estações de rádio e televisão
71

). Em 1959, ‘Chatô’, que além de 

empresário era advogado e jornalista, doou suas empresas a um condomínio acionário 

formado por vinte e duas pessoas físicas (apelidado de ‘Condomínio Acionário das 

Emissoras e Diários Associados’) – dessa forma seu legado não seria transmitido por 

herança familiar mas por eleição dos sujeitos considerados aptos a ocupar as posições  

de liderança, levando para isso em conta as competências demonstradas no decurso das 

carreiras e alinhamentos ideológicos. 

O Condomínio é um colégio de acionistas, que se reúne 

obrigatoriamente no mínimo uma vez por ano […] Como esse 

colegiado exerce sua atuação? Cada unidade Associada tem sua 

autonomia e personalidade jurídica de sociedade anônima, exercendo 

plenamente a administração da empresa. O que o Condomínio faz é 

eleger sua diretoria. Desse modo, o Condômino não tem, ele próprio, 

ação direta sobre as empresas, uma vez que é uma comunhão de  

ações, de pessoas físicas, não possuindo personalidade jurídica, assim 

como não tem empregados nem contabilidade. O Condômino participa 

das assembleias gerais das empresas, através do membro chamado 

cabecel, que representa todos os demais condôminos nas reuniões 

legais dessas organizações dos Associados. Os membros do 

Condomínio, assim, tendo a maioria das ações em todas as empresas, 

exercem seu controle através de diretores que, devidamente indicados 

por eles e regularmente eleitos de acordo com a Lei das Sociedades 

Anônimas, exercem a administração das mesmas empresas, de  acordo 

 
70 

Mídia Digital Out Of Home diz respeito a um ‘gênero’ de propaganda que procura atingir o possível 

consumidor com mensagens transmitidas em espaços públicos (shoppings, onibus, lojas, etc.), 

normalmente por televisionadas. Times Square, em Nova Iorque, talvez seja um dos exemplos mais 

flagrantes da sua presença. 
 

71   
Disponível em: 

<http://www.diariosassociados.com.br/home/conteudo.php?co_pagina=114&PHPSESSID=f7abdf1ba1ccf 

701189324ffd67e39b2>. Acesso em: 17 janeiro 2016. 

http://www.diariosassociados.com.br/home/conteudo.php?co_pagina=114&amp;PHPSESSID=f7abdf1ba1ccf701189324ffd67e39b2
http://www.diariosassociados.com.br/home/conteudo.php?co_pagina=114&amp;PHPSESSID=f7abdf1ba1ccf701189324ffd67e39b2
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com a filosofia e a política operacional dos Diários Associados 

(CARNEIRO, 1999 apud ALBUQUERQUE FILHO, 2012, p.232). 
 

O processo de gestão dos Diários Associados é então feito de forma 

descentralizada, sendo os postos Executivos e de Presidência renovados em um período 

de três e quatro anos, respectivamente
72

. Esse é um modelo, como veremos em breve, 

diferente daquele que orienta o Grupo João Carlos Paes Mendonça (JCPM), ao qual 

pertence o Jornal do Commercio. 

A influência do Diários Associados, através dos veículos de comunicação que 

domina, perdeu força nos últimos anos, principalmente se comparada àquela conseguida 

com os mais de cem meios que o Grupo já controlou. Em Pernambuco, esse 

enfraquecimento fez-se mais presente no decorrer do ano passado. 

No início de 2015 foi anunciada a entrada do Grupo Hapvida – maior operador 

de planos de saúde no Norte e Nordeste do país, para além do controlo de hospitais, 

clínicas e laboratórios nas mesmas regiões – no mercado midiático pernambucano. 

Depois da aquisição, em 2014, da maioria das ações da TV Ponta Negra (RN) e TV 

Alagoas (AL) – através da sociedade Canadá Investimentos – o Grupo aumentou o seu 

raio de ação com a compra de 57% da participação societária do Condomínio Acionário 

das Emissoras e Diários Associados no Nordeste
73

. Dessa forma, assumiu, na Paraíba   e 

em Pernambuco, o controle de três emissoras de TV, três rádios e a empresa responsável 

pelos jornais Diário de Pernambuco e Aqui PE, originando, em fevereiro do mesmo  

ano, a formação do Grupo Opinião de Comunicação (há época composto por 19  

veículos de comunicação, distribuídos por cinco Estados nordestinos – AL, CE, PB, PE 

e RN
74

). Este é só um exemplo recente, regional, da oligarquia que nas sociedades 

democráticas   se   constituio   em   relação   aos   principais   meios   de    comunicação, 

controlados “por grupos empresariais cada vez mais concentrados e globalmente 

interconectados, embora sejam, ao mesmo tempo, altamente diversificados e com as 

atenções voltadas para mercados segmentados” (CASTELLS, 1999, p.371). 
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As mudanças, viria a afirmar o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de 

Pernambuco
75

, reverteram de forma negativa para os/as trabalhadores/as e, 

consequentemente, para o jornalismo. Exemplo disso foi a demissão em massa, em 

março de 2015, nos dois jornais pernambucanos: em um único dia foram demitidos/as 

cerca de 130 trabalhadores/as, 30 dos/as quais jornalistas – destacamos, pelo interesse 

para a nossa investigação, Humberto Santos (que ocupou o cargo de editor geral no  

Aqui PE desde que foi fundado) e Cleide Galdino (editora assistente no Aqui PE, nos 

cadernos Cidade e Polícia, entre 2010 e 2015; contabilizando o tempo em que também 

trabalhou no Diário de Pernambuco, esteve durante 26 anos vinculada ao Diários 

Associados). O primeiro não concordou em nos ceder entrevista, a segunda sim. 

Atualmente afastada das redações, não se demite da possibilidade de outras formas de 

jornalismo, que dela exijam menos ‘sacrifícios’: 

essa vida de redação é uma vida muito estimulante, muito gratificante, 

mas ela é sobretudo pra pessoas mais jovens […] durante 26 anos da 

minha vida eu abri mão dos feriados, dos aniversários, das datas 

comemorativas como dia de pai, dia de mãe […] abri mão de muita 

coisa. E você chega numa época da sua vida que você quer qualidade 

de vida, e hoje as redações, elas ficaram mais enxutas, né, por uma 

série de razões… por causa da crise, a crise nas empresas de 

comunicação e a crise do país, né, que provocou muitas demissões e 

ainda tá provocando, […] então as pessoas que ficaram, as pessoas  

que não foram demitidas ainda, as que estão lá, elas têm que trabalhar 

triplicado pra dar conta do trabalho das que foram dispensadas […] 

então elas são muito mais sacrificadas… então, assim, tá se chegando 

a uma realidade que os profissionais não tão mais aguentando […] 

quando se é jovem, né, você aguenta muita coisa, mas depois que você 

chega, assim, na minha idade, chega nos cinquenta anos, aí você não 

aguenta mais... você já começa a buscar outras formas de jornalismo. 

Não mais esse jornalismo do dia a dia, mas quem gosta de escrever 

continua escrevendo de outras maneiras, de outras formas… uns vão 

escrever livros, outros vão ser blogueiros […] (GALDINO, 2015). 
 

As alterações no DP e Aqui PE não ficaram por aqui. Ainda em 2015, a dois 

meses do final do ano, foi tornada pública a decisão da Hapvida de vender os jornais, 

bem como os portais pernambuco.com e diariodepernambuco.com, aos irmãos Maurício 

e Alexandre Rands. Segundo Melo (2015), “ambos os irmãos atuaram na elaboração  

dos programas de governo das campanhas de Eduardo Campos, morto antes das 

eleições, em agosto de 2014, e de Marina Silva à Presidência da República no ano 

passado” – a mesma fonte assevera que Maurício, ex-deputado do federal do PT, deixou 
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o partido e renunciou ao mandato na Câmara, em 2012, para apoiar o então governador 

Eduardo Campos e seu candidato à prefeitura de Recife, Geraldo Júlio. 

As transformações a que fazemos referência materializaram-se, é certo, após o 

período de análise por nós escolhido (2014), contudo julgamos importante a elas fazer 

esta breve referência para que possamos apontar a complexidade empresarial 

(econômica e política, portanto) – seguramente muito maior do que a aqui exposta – que 

sustenta os jornais. É igualmente necessário referir que tais mudanças se desenvolvem, 

normalmente, ao longo de períodos de tempo bem maiores do que aqueles que, para o 

público, se tornam visíveis com a sua publicitação. 

Tais mudanças, como já referido, podem refletir, em maior ou menor grau, na 

melhoria, ou não, da qualidade do jornalismo – a isso relacionado está a possível 

insegurança por que os/as trabalhadores/as tendem a passar (não nos referimos, 

naturalmente, apenas às demissões mas também às condições de trabalho para 

aqueles/as que ficam). É nesse sentido que julgamos poder enquadrar a fala de Rodolfo 

Bourbon, editor geral do Aqui PE desde 2015 (em 2014 ocupava o cargo de editor 

assistente no caderno de Esportes), o qual, ao ser questionado sobre o processo de 

mudança, comentou: 

nessas reestruturações, tiveram muitas demissões, muitas… muitas 

mexidas, assim, na própria redação. […] ninguém sabe, tipo… porque 

geralmente… tem aquela coisa, né… um grupo entra, observa, faz 

aquela análise, passa um tempo e depois vê onde é que, né, pode 

mudar, enfim… aí ninguém sabe […] (BOURBON, 2015). 
 

As diferenças entre Aqui PE e Jornal do Commercio podem ser pontuadas desde 

a sua gênese: se o primeiro nasceu impulsionado, principalmente, pelo mercado, o 

segundo tem suas raízes fincadas na política: “nasceu para apoiar a candidatura do 

primeiro presidente civil eleito como (sic) voto direto, Epitácio Pessoa, em 1919” 

(BARROS, 2009, p.27). Quase a tornar-se centenário, a história do JC não é linear, 

sendo composta por crises e avanços, motivadas por diferentes forças. Aqui limitamo- 

nos a lançar um breve olhar desde 1987, ano em que João Carlos Paes Mendonça 

assumiu a empresa fundada por Pessoa de Queiroz, há época composta, para além do 

jornal, por cinco emissoras de rádio AM e um canal de televisão. 

Barros (2009), que faz uma análise mais aprofundada sobre o Sistema Jornal do 

Commercio de Comunicação – um dos maiores do Nordeste, atualmente composto   por 
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JC, TV Jornal Recife, TV Jornal Caruaru, Rádio Jornal e portal NE10 –, aponta que, à 

data de aquisição, os veículos estavam sucateados, compostos por equipamentos 

desatualizados, e contavam com poucos profissionais. Refletindo sobre os possíveis 

porquês do empresário assumir tal desafio, a autora cita Evaldo Costa, um dos 

trabalhadores do jornal antes da compra: 

como estrategista que é, João Carlos viu no JC uma excelente 

oportunidade de negócio. Ele deve ter pensado: se, submetido a 

gestões desastrosas ao longo dos anos, o JC sobrevivia e mantinha 

uma certa aura em torno da marca que, em si mesmo, já era um ativo 

valioso, imagine-se o que não seria possível fazer com uma gestão 

empresarial moderna e competente. É claro que no meio disso tudo 

havia o terreno, ou melhor, havia vários terrenos compondo um 

patrimônio imobiliário extremamente valorizado. Mas isso era só uma 

parte do real significado do JC como oportunidade de negócio. Para  

ter a dimensão, era preciso contabilizar, por exemplo, as concessões  

de rádio e de televisão, extremamente valiosas, justificando, sem 

nenhuma dúvida, a aquisição do Sistema. Isso foi feito por JCPM,  

com toda a certeza. Hoje é fácil entender como ele estava certo 

(COSTA, 2009 apud BARROS, 2009, p.83/84). 
 

Dono da rede de supermercados Bompreço (posteriormente vendida), o JC foi o 

primeiro negócio de comunicação gerido pelo empresário. Tendo, reconhecidamente, 

sido um caso de sucesso, o próprio afirmou recentemente que não ‘é’ do mercado de 

comunicação, ‘está’ nele: 

sou varejista. Comecei com supermercados. Hoje, invisto em  

shopping centers, mas meu DNA é de varejo. O negócio de 

comunicação é totalmente diferente, mas conseguimos um milagre até 

agora. Na década de 1980 e 1990, desenvolvemos a terceira maior  

rede de supermercados do Brasil, reconhecida internacionalmente. 

Abrimos negócios em todo o Nordeste, do sul da Bahia ao Maranhão. 

Abrimos capital e ficamos sócios do segundo maior grupo de varejo  

do mundo, o Royal Ahold, da Holanda. Em 2000 resolvemos sair 

desse mercado, que é extremamente cansativo. Já tínhamos 

participação em shoppings e passamos a investir como 

empreendedores e operadores de shoppings (MENDONÇA, 2014). 
 

Atualmente, para além de atuar no mercado midiático, o Grupo JCPM está 

presente no mercado imobiliário (contabilizando sete empreendimentos, distribuídos por 

Pernambuco, Bahia e Ceará) e de shopping centres, treze no total (a maioria no  

Nordeste – PE, BA, CE, SE –, ficando dois no Sudeste – SP). 

Para pensar a gestão do JC, por comparação à dos Diários Associados, 

considerada descentralizada, salientamos a fala de Paes Mendonça (2009), quando da 

entrevista  cedida  a  Barros  (2009,  p.87,  grifo  nosso):  “a  redação  do  Jornal  do 
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Commercio só teve, até hoje, um diretor, Ivanildo Sampaio. Isso é importante para dar 

sustentação à equipe. Já houve pressões de todo lado para demitir, mas o Sistema Jornal 

do Commercio só tem um comando, o meu”. O peso desta fala, julgamos,  deverá 

contudo ser relativizada, de forma a avaliar com mais prudência as forças, 

principalmente exteriores, que condicionam a ação de Paes Mendonça – inclusive 

quando o tema é esse, aparentemente caro ao proprietário: demissões. 

O início de 2016 ficou marcado, no Sistema Jornal do Commercio, pela 

demissão de 11 jornalistas. Dentre eles/as destacamos Bianca Negromonte (editora 

assistente dos cadernos Política, Brasil e Internacional, trabalhadora na empresa há mais 

de vinte anos), que há poucos dias nos tinha cedido entrevista para esta investigação. 

Sobre o assunto, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Pernambuco 

(Sinjope) deixou bem clara a sua posição: 

O efetivo de profissionais mandados embora das empresas de 

comunicação do empresário João Carlos Paes Mendonça aponta para 

um desmonte do SJCC e deixa evidente que, paralelamente à alegada 

crise financeira, o que existe de fato é uma crise de planejamento e 

gestão. 
 

Recorrendo às fichas de homologação do Sinjope, os números são 

alarmantes. Aquele que já foi considerado como um dos principais 

grupos de comunicação de Pernambuco vem encolhendo a cada ano. 

Em 2014 foram mais de trinta trabalhadores demitidos, o que 

corresponde a 20% do efetivo! 
 

As demissões feitas a conta-gotas para mascarar o que na verdade são 

demissões em massa chegaram a 13 em 2015. Isso corresponde a 7% 

dos jornalistas que restaram das demissões de 2014. Com as  

demissões da última segunda-feira, em apenas onze dias, o SJCC 

dispensou quase o total registrado em todo o ano passado (SINJOPE, 

2016) 
 

Acontecimentos como estes, acreditamos, são a face mais visível da  

precariedade profissional de jornalistas, diretamente relacionada à concentração de 

empresas de comunicação em poucos e grandes grupos, o que em muito limita as 

possibilidades de emprego e, assim, o grau de autonomia dos sujeitos. Tal precariedade, 

que não raras vezes se materializa na substituição dos profissionais com mais 

experiência pelos mais novos, que aceitam uma carga laboral mais pesada, com  

acúmulo de funções, vínculos laborais mais frágeis e salários mais baixos, é resultante 

de uma pressão multifacetada: laboral, profissional, ética, empresarial, político- 

ideológica e sobre a autonomia (CORREIA, F., 2012, p.6-8). Por razões de espaço e 
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tempo, não nos alongaremos mais nesta discussão, mas gostaríamos de frisar que, neste 

sentido, a qualidade do jornalismo é, também, resultado e responsabilidade da sociedade 

como um todo, não podendo ser pensada fora do contexto em que é o mesmo exercido. 

 

 

 

6.1 JORNALISMO POPULAR E JORNALISMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 
Gostaríamos agora de aprofundar um pouco mais a caracterização dos jornais, 

iniciada no capítulo anterior 

Sunkel (1987) considera que a imprensa, seja popular ou de referência, é 

constituída por duas matrizes culturais: a racional-iluminista e a simbólico-dramática. 

Em seu estudo sobre as formas de representação do popular na imprensa diária chilena 

(no período anterior à ditadura de Pinochet) – ou seja, investigando o tipo de ator 

popular que, em diferentes jornais, encarnavam o conceito de ‘povo’ –, o autor afirma 

que 

a matriz racional-iluminista (que utiliza uma linguagem abstracta e 

conceptual) origina a representação política do popular. Nesse sentido, 

é notório que os discursos provenientes da matriz racional-iluminista 

interpelam fundamentalmente os atores politizáveis do mundo popular 

(isto é, a classe operária e camponesa), através dos conflitos que lhes 

são próprios (isto é, patrão-trabalhador ou patrão/camponês) e no 

espaço político. Pelo contrário, a matriz simbólico-dramática (que 

utiliza uma linguagem concreta e imagética) dá lugar a uma 

representação mais cultural do popular. Assim, os discursos 

provenientes desta matriz (que normalmente não são políticos) 

interpelarão uma grande diversidade de atores populares (e não 

principalmente a classe operária), através de seus múltiplos conflitos e 

preferencialmente no espaço da vida cotidiana (SUNKEL, 1987, p.4, 

tradução nossa). 
 

Esta citação, que consideramos problematizável pela aparente lógica binária em 

que se assenta (atores politizáveis/ não-politizáveis, representação política/ 

representação cultural), tem o mérito de destacar essas duas lógicas, que,  coexistindo 

em todos os discursos midiáticos, normalmente são relacionadas a um tipo específico de 

jornalismo: a matriz racional-iluminista ao de referência e a matriz simbólico-dramática 

ao popular. 
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Salientamos algumas das características que, apoiada no autor chileno, Amaral 

(2006, p.72) identifica nas duas matrizes: enquanto a dramática “aborda conflitos 

interpessoais, privilegia um entendimento familiar da realidade e pauta assuntos 

próximos à vida privada e cotidiana”, a racional-iluminista “aborda conflitos histórico- 

sociais, privilegia um entendimento histórico-social da realidade e pauta assuntos 

próximos ao ‘mundo oficial’, ao interesse público”. 

Tendo em conta esta construção, Brito (2010, p.33) chega a afirmar que o 

jornalismo popular é definido pela oposição ao jornalismo de referência. Essa 

consideração parece-nos excessiva – aqui relembramos a discussão acerca dos processos 

de construção de identidade/identificação, nos quais processos de exclusões jogam um 

importante papel –, pois pode contribuir para percepção de barreiras (ideológicas, 

identitárias, mercadológicas, etc.) mais estáveis do que na verdade o são, entre os dois 

tipos de jornalismo. 

As diferenças, neste contexto, não devem servir à percepção de jornais 

incomunicáveis entre si, ilhados, sem identificações comuns, mas à compreensão de que 

suas metas, ainda que perseguidas por (ditos) diferentes caminhos, são mais próximas  

do que aparentam, pois, em última instância, cada um é constituído na presença do 

outro, não apenas por oposição mas também por complementaridade, gestados em um 

contexto social comum. 

Rodolfo Bourbon e Cleide Galdino apontam algumas das características que 

determinam o Aqui PE como jornal popular. Para o primeiro, no jornalismo popular, é 

preciso traduzir a linguagem especializada dos meios jurídicos ou econômicos para o 

senso comum e, principalmente, construir um cenário de entretenimento. 

além da linguagem, principalmente, essa questão de ser um jornal 

mais bem humorado… principalmente na capa, às vezes faz piadas de 

duplo sentido, alguma coisa assim mais maliciosa, entendeu, então, 

assim, acaba atraindo… o preço também […] e a questão do conteúdo 

[…] parte policial, por exemplo, o Diário de Pernambuco [como o JC, 

considerado jornal de referência] dá muito pouco, só se for um caso 

muito de repercussão, entendeu, e a gente explora… mesmo crimes 

normais, digamos assim, sabe, a gente explora. A gente molda de 

acordo com o perfil do nosso público, então se tiver uma matéria de 

economia, por exemplo, muito economês não serve pra gente, 

entendeu. ‘Brasil foi rebaixado nota de…’, pro nosso leitor… sabe… 

agora, por exemplo, ‘ o preço da cesta básica aumentou’, isso aí já é 

interessante… (BOURBON, 2015, grifos nossos). 
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No entendimento de Cleide Galdino, o jornalismo popular pode conciliar o que é 

importante como prestação de serviço de forma irreverente e divertida. 

é um meio barato, entendeu, e ali a gente procura abordar as notícias 

que realmente são importantes, que realmente interessam [ao leitor], 

e tem a parte do entretenimento, tem a parte da diversão, entendeu… 

uma das características do jornal é ele ser irreverente, é ele ser 

divertido […] É um jornal que ele traz a informação mas ele traz 

também a diversão […] E uma outra coisa que me dava muito prazer 

no Aqui PE era você poder dar uma resposta prás pessoas, porque o 

Aqui PE, ele tem muito de prestação de serviço (GALDINO, 2015, 

grifos nossos). 
 

Nas falas anteriores, é interessante apontar que, para além do preço e linguagem 

(almejadamente simples, didática e chamativa), é salientada a diferença do conteúdo e 

estilo, moldados à imagem de público criada neste jornalismo. Neste sentido, Amaral 

(2006, p.16) salienta que o termo ‘popular’ não está relacionado ao conceito de contra- 

hegemonia – a sua utilização apenas tem a pretensão de identificar “um tipo de  

imprensa que se define pela sua proximidade e empatia com o público-alvo, por 

intermédio de algumas mudanças de pontos de vista, pelo tipo de serviço que presta e 

pela sua conexão com o local e o imediato”. Tais mudanças são motivadas, em grande 

medida, pela percepção do seu público: renda baixa, baixa escolaridade e pouco hábito 

de leitura. Assim, através do acirramento da nebulosidade entre interesse público e 

interesse do público, este jornalismo pode cair na armadilha do assistencialismo, 

passando a caracterizar-se “pela ideia de que o leitor popular não se interessa pelos 

temas políticos e econômicos e por uma relação demagógica e/ou populista com o  

leitor” (AMARAL, 2006, p.31). 

Também nós podemos incorrer nessa armadilha, perante o jornalismo popular,   

se apenas o olharmos por esse prisma. Galdino (2015), por exemplo, aponta que em 

relação ao jornalismo popular “existe um certo preconceito. Não tô falando do ponto de 

vista do leitor […] mas assim, existe o preconceito dentro do próprio jornalismo, dentro 

do próprio meio, você sente isso claramente!”. Paula Losada (2015) considera que isso 

ainda acontece devido a “coisas do passado […], se você for analisar um pouco da 

história do jornal popular, tinha muito a questão do sangue […]”. Julgamos contudo 

pertinente expandir esta discussão ao preconceito que poderá existir em relação aos 

públicos-alvo dos jornais. Gilvan Oliveira (2015) aponta que o público da versão 

impressa do JC é constituído por “pessoas de 45 a 65 anos, de perfil de renda B, têm um 

perfil de consumo alto, pessoas que são muito ligadas à cultura. […] há uma grande 
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presença de profissionais liberais, médicos e advogados […]”. Bianca Negromonte 

acrescenta: “a gente tenta fazer um jornal mais voltado pra esse público, […] são  

pessoas que têm opinião própria e que querem se informar, querem saber o que tá 

acontecendo no mundo”. 

Não será a percepção do público de cada jornal um ativo que garante maior, ou 

menor, credibilidade aos jornais? Se considerarmos que um jornal é feito à imagem 

(suposta) do seu público, o que significa no imaginário social compreender um jornal 

como sendo composto por um público com renda alta, informado e culto? E o seu 

oposto? Amaral (2006, p.30), por exemplo, afirma que são considerados jornais ‘de 

referência’ – nomeação que desde logo tem carga valorativa – aqueles que têm 

credibilidade entre os formadores de opinião. Interessa portanto perguntar: a quem 

servem as referências dos jornais? Quais são as referências dos jornais? Até que ponto o 

preconceito perante determinado segmento jornalístico não é, também, preconceito com 

o universo social, cultural e econômico do público? 

Refletindo sobre os diferentes públicos que compõem os jornais, detendo-se 

sobre a histórica relação do jornalismo popular com mortes e sangue, Losada (2015) faz 

uma importante contribuição: 

isso é um pouco da hipocrisia da gente de classe média porque, você 

pode ver [n]uma foto de um cadáver […] um monte de pezinho em 

volta, o pé das pessoas. Aí geralmente [de] sandália havaiana […]  

todo mundo vai pra perto, pra ver ao vivo, porquê? Porque é o vizinho 

que foi morto, é o filho, é a mulher, é o marido. Então é uma pessoa  

da comunidade, né, que foi morta e tal. Então eles convivem com 

aquela violência […], a classe média não quer ver isso. A classe média 

fecha seus vidros quando entra no carro, bota protetores, aquelas 

películas, e quase não vê em sua volta. Então veja, um negócio desse 

tá fora da realidade […] é uma coisa rara num bairro nobre. Na 

periferia você vê muito! […] Então aquilo não choca ela… tô fazendo 

uma leitura, mostrando essa questão, um pouco da nossa hipocrisia... 

ela não choca porque ela tá vendo a coisa da realidade dela ali. […] eu 

não tô fazendo defesa disso, mas a gente tem que ter a análise... Por 

exemplo, quando teve a morte dos sem-terra, o massacre de Eldorado 

dos Carajás, que morreram, não sei se foram 19 sem-terra…? Eu me 

lembro daquela imagem até hoje! Os jornais do país todo, as revistas 

semanais deram a imagem daqueles corpos empilhados […] Veja, se 

ninguém tivesse visto aquela imagem, aquilo ali, eu não me lembro 

nem do texto, mas a imagem fica. […] Um dia desses inclusive, a 

partir da foto desse menino, que teve agora nos refugiados… esqueci o 
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nome dele
76

..., houve uma discussão em relação a isso. […] A imagem 

em si, se a gente não tivesse o contexto, a imagem não chocava, […] 

Era a imagem de um menininho, que podia tá dormindo, […] É 

diferente de uma imagem de uma pessoa com o rosto todo esburacado, 

baleado, tal. Mas tem um contexto! Mas é uma imagem que as pessoas 

diziam: «Ah, não vou mostrar, porque é a imagem de um menino e 

tal!» Mas essa é uma imagem que tem que ser mostrada, pra que a 

humanidade repense a sua história, pra onde tá caminhando, o que é 

que a gente tá fazendo. […] às vezes a gente precisa ser sacudido por 

certas coisas […] Então, o jornal Aqui PE não tem essa linha e eu  

acho que os jornais estão mudando, por que é uma questão dos  

direitos humanos, tem a questão de você preservar a privacidade das 

pessoas. Mas acho que é preciso essa discussão no sentido da nossa 

hipocrisia de classe média, que a gente não vive essa realidade, né, a 

gente não tem todo dia cadáver nas nossas portas, e essas pessoas 

veem isso ao vivo nas portas delas […] Então o jornal é um espaço às 

vezes pra essas pessoas terem uma voz: «Tá acontecendo isso, tá 

acontecendo aquilo!». É porque a gente às vezes banaliza, né, há uma 

banalização e aquilo vira uma […] coisa de rotina, quando devia ser 

uma coisa de «Não é possível que isso continue acontecendo!» 
 

Com esta citação não pretendemos enveredar pelo discurso de que qualquer 

notícia deve ser publicada de qualquer forma, assumindo-a como mero reflexo da 

realidade (arriscamos – não muito – a afirmar que esse também não é o discurso de 

Losada). Os discursos midiáticos, já defendemos, são (re)produtores de representações 

sociais, de identidades e de valores. É, também, nas notícias, portanto, que se joga a 

construção de visibilidades, de sujeitos, de populações. Nesse sentido, o relato de 

Fabiana Moraes (2015) mostra-se particularmente pertinente: “num bairro pobre com o 

carro de reportagem já é assim: ‘quem foi que morreu?’ Ninguém acha que a gente vai 

entrevistar porque ali tem uma dama de maracatu maravilhosa!”. Concordamos, 

portanto, com a afirmação de Losada de que o assunto merece uma discussão mais 

aprofundada (e tão inclusiva quanto possível), levando em conta o risco constante do 

acontecimento, no processo de construção em notícia, poder ser capturado numa 

imagem pré-construída, hegemonicamente aceite, sem brechas ou dissensos – a não ser 

aqueles que já estão consensualmente estabelecidos. 

Tanto a visibilização quanto a invisibilização assentam em critérios de seleção, 

portanto de exclusão, culturalmente legitimados. Acreditamos que são as razões e 

consequências de tal processo – bem como o seu background social – que, 

primordialmente, devem ser pensadas. Afastamo-nos portanto da fala de André   Galvão 

 

76 
A entrevistada fala de Alan Kurdi. Mais informações disponíveis em 

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/mundo/2015/09/03/interna_mundo,596250/garoto- 

sirio-simbolo-da-crise-migratoria-recebe-homenagens-de-artistas.shtml> Acesso em 19 jan 2016. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/mundo/2015/09/03/interna_mundo%2C596250/garoto-sirio-simbolo-da-crise-migratoria-recebe-homenagens-de-artistas.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/mundo/2015/09/03/interna_mundo%2C596250/garoto-sirio-simbolo-da-crise-migratoria-recebe-homenagens-de-artistas.shtml
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(2015, grifos nossos), proferida depois de ter sido informado sobre a diferença da 

expectativa média de anos de vida de pessoas trans e pessoas cis e de questionado sobre 

como isso tem/teria impacto na produção noticiosa: 

eu moro num país violento que tem crime todo dia, entendeu? Então, 

assim, se você quiser você faz um jornal policial todo o dia; as 

histórias tão aí. O que é que a gente chegou à conclusão aqui? Eu acho 

que não só aqui, mas em qualquer outro jornal. A gente realmente vai 

atrás de crimes de repercussão, que estejam mobilizando a sociedade, 

que têm o clamor da sociedade, por que afinal de contas você tem que 

refletir o que o leitor quer. […] “Pô, mas você não dá espaço pra um 

crime em que um travesti foi morto?” – Depende! Depende das 

condições em que aquele travesti foi morto, porque  

independentemente dele ser travesti, eu também pensaria a mesma 

coisa se fosse uma mulher, um homem, assim, nessa mesma 

circunstância. […] “Ah, por que é travesti tem que ser noticiado…” 

Não! Você não quer ser uma pessoa como outra qualquer da 

sociedade? Eu acho que você não tem que ter um tratamento 

diferenciado. 
 

Defendemos que discursos como o acima transcrito são frequentes  

(re)produtores de naturalizações, dando continuidade à despolitização dos 

acontecimentos, bem como à desresponsabilização do jornalismo. Esta postura, em que 

“o mundo é percebido de maneira personalizada e os fatos são singularizados ao 

extremo” (AMARAL, 2006, p.57), tantas vezes apontada como característica do 

jornalismo popular, não é estranha ao jornalismo de referência – ao menos não no JC, 

não quando o assunto das matérias está vinculado à transexualidade ou travestilidade. 

 

 

 

6.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

 

 
Começamos esta seção com um dado que julgamos importante para a 

análise/reflexão a que nos dedicamos nas próximas páginas: quando questionados/as 

sobre a presença de pessoas trans no seu cotidiano, tanto na esfera profissional como 

pessoal, a maioria dos/as entrevistados/as reconhece a sua completa inexistência. 

Exploramos esse aspecto nas entrevistas com dois objetivos em mente: por um lado, 

tentar compreender quão próximos os/as entrevistados/as estariam de assuntos 

relacionados à(s) transexualidade(s) e travestilidade(s), ou seja, expor as formas por que 

os sujeitos entrevistados teriam acesso a essas realidades, quais as vias de contato; por 

outro,  ambicionávamos   induzir  os   sujeitos   à  reflexão  do  porquê  do   (verificado) 
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distanciamento existir, o porquê de pessoas trans não estarem, ou não serem percebidas, 

nos mais variados espaços que diariamente os/as editores/as dos jornais 

ocupavam/ocupam. Nesse sentido, elencamos algumas das falas registradas: 

o transexual é uma pessoa que tá no corpo errado […] Eu acho que 

talvez o travesti […] ele não tá no corpo errado. Ele usa o corpo dele 

como ele quer. […] Eu acho que o travesti mais marginalizado […] o 

travesti, eu acho que as pessoas associam muito à prostituição […] O 

transexual é uma coisa mais nova, mas é uma pessoa que se sabe que 

mudou de sexo, que fez a cirurgia. Eu acho até que existe um certo 

respeito em relação a isso. Acho que as pessoas respeitam mais, 

entendeu? Até porque quando se discute a questão da transexualidade 

a pessoa sabe que aquela pessoa nasceu, que ela tem, digamos, provas 

médicas e científicas de que ela nasceu no corpo errado. E o travesti, 

não, como uma pessoa que pode transitar, é mais marginalizada, eu 

acho (NEGROMONTE, 2015) 
 

Aqui identificamos uma das imagens mais comuns entre os/as entrevistados/as: 

mulheres e homens transexuais, por oposição a travestis, seriam pessoas que ‘nascem 

em corpos errados’, desejando por isso realizar a cirurgia de redesignação genital 

(formação discursiva 1 – FD1). Não compactuamos com essa visão. Certamente,  

pessoas trans ainda lutam pelo direito ao acesso a cuidados de saúde adequados às suas 

demandas, sem que para isso tenham suas identidades patologizadas; a cirurgia de 

redesignação genital está enquadrada nesse leque de cuidados que, contudo, não define  

a sua identidade (tal como não é o acesso a cuidados de obstetrícia que definem 

mulheres grávidas enquanto tal – tampouco as definem como doentes). A realização da 

cirurgia de redesignação genital não é desejada por todas as pessoas transexuais, ainda 

que para muitas seja uma parte fundamental no seu processo de transição. 

Galdino:     Eu conheço pessoas homossexuais, mas trans não. […]   

por exemplo, pra você se relacionar com... com médicos, assim, pra 

eles fazerem parte do seu dia a dia você tem que viver no ambiente 

dele[s], dentro de hospital […] o mesmo princípio eu uso para os  

trans. […] Essa é a explicação que eu quero deixar clara pra você, não 

é por nenhum tipo de preconceito! 
 

Caeiro: Qual pensa ser o ambiente em que essas pessoas vivem? 
 

Galdino:  […] devem ser pessoas que frequentam a  night com  

bastante frequência, e tudo mais, e eu não vivo na night […] por 

exemplo, no dia a dia, o trans, você não sabe que ele é trans […] eles 

não vão trabalhar montados como transexuais […] Ah, sim! Eu acho 

que eu posso tá confundindo também, né… transexualidade com 

travestilidade. […] o que é que é um transexual…? Eu acredito que 

seja uma pessoa que… que não seja necessariamente homossexual 

apenas. Que seja homossexual, mas que... ele não esteja satisfeito com 

o sexo que ele tem. […] ele assume uma outra identidade sexual. Eu 
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posso até tá equivocada. […] [travestis] são artistas, então eles, 

quando eles vão fazer o espetáculo, seja à noite ou de dia, eles se 

produzem, não é, e fazem aquela performance, né. É..., tem esses 

diferenciais, né! Eu confesso a você que eu não consigo ver muita 

diferença […] Também não me preocupo muito com isso, sabe? 

Porque o que tá ali por trás daquele... daquele excesso de maquiagem, 

por exemplo, daquela roupa, é um ser humano! Eu não sei se por  

medo de serem discriminados, mas eles vivem muito em guetos, eles 

não... não... não se misturam muito […] Que não é bom pra eles, né, 

assim, porque eles não vão furar esse bloqueio do preconceito desse 

jeito, né... se retraindo dessa forma. […] Isso não anula a nossa 

responsabilidade de chegar até eles, entendeu. Nós temos essa 

responsabilidade. Mas assim, é importante que eles também... se 

aceitem e se compreendam como cidadãos [GALDINO, 2015]. 
 

Para além da FD1, é possível identificar na fala acima transcrita outra noção 

bastante disseminada no imaginário social: pessoas transexuais são homossexuais 

(FD2). Essa ideia, ecoada em algumas notícias e percebida em algumas das entrevistas, 

ainda que nem sempre de forma explícita, está intimamente relacionada aos discursos 

‘oficiais’ (médicos/ biologizantes): a cirurgia de redesignação genital seria percebida 

como a oportunidade do sujeito aceder à heterossexualidade. Ou seja, a entrada na 

categoria ‘mulher’ ou ‘homem’ transexual seria limitada àquelas/es que, antes do 

procedimento cirúrgico, se definissem como homossexuais. Dessa forma, a um só 

tempo, a identidade de gênero e a orientação sexual seria operada: por exemplo, de 

mulher lésbica o sujeito se ‘transformaria’ em homem. Sujeitos que escapem a essa 

narrativa – por exemplo, alguém que se assuma como mulher lésbica com pênis – são, 

para esses discursos/ sujeitos, ininteligíveis. É, contudo, importante apontar que  aí 

reside uma das principais armadilhas do sistema cissexual – de que a FD2 é exemplo. 

Ao mesmo tempo que é exigida a conformidade com esses parâmetros para que a sua 

identidade seja oficialmente reconhecida, o mesmo não acontece, por via da norma, 

socialmente: independentemente da quantidade e qualidade dos processos de 

modelagem de corpo realizados, quando percebida a condição  transexual, 

imediatamente a sua identidade é deslegitimada – o gênero reconhecido é aquele que ao 

nascer lhe foi atribuído, o qual não apenas definirá a sua orientação sexual  como 

também definirá a daqueles/as que com essa pessoa mantiverem relações sexuais. 

[…] nunca parei pra pensar porque nunca… nunca tive esse tipo de 

pessoa no meu convívio… não saio selecionando as pessoas…as 

amizades acontecem, os convívios acontecem… mas eu nunca parei 

pra pensar. Eu pressuponho que seja um pouco das pessoas se 

preservarem […] mas eu não tenho como te falar com certeza porque 

nunca troquei uma ideia com eles… com quem me pudesse esclarecer 

isso. 
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[…] o travesti é um personagem. A transexual é uma pessoa que tá 

fazendo a migração de sexo, mudou, fez a mudança de sexo. Eu acho 

que as duas coisas podem tá na mesma pessoa, mas não 

necessariamente. […] Tirando os meios de comunicação eu não tenho 

outra... meu contato basicamente é [pelos] meios de comunicação.  

[…] Aquele exemplo da mudança de sexo. É uma coisa que chama 

atenção, porque houve um embate nas casas legislativas sobre isso; 

houve uma reação muito forte e tal, e aquilo te chama atenção. Os 

assassinatos chamam atenção pelo fato de ser assassinato, mas as 

questões quotidianas, é..., não são, não é..., não tenho o costume de ler 

atentamente. Quando sobe a temperatura da notícia é que eu 

acompanho mais detidamente (OLIVEIRA, 2015). 

 

 

O distanciamento em relação a pessoas trans é comum entre os/as 

interlocutores/as, fato que é bastante perceptível quando incentivados/as a refletir sobre 

os significados de travestilidade e/ou transexualidade. Se as falas sobre transexualidade 

são concordantes, de forma geral, na imagem que constroem – FD1 –, o mesmo já não 

acontece em relação à(s) travestilidade(s). Podemos contudo mapear dois significados 

centrais ao longo das falas: travestis seriam artistas (notívagos) que, por meio de 

maquiagem e outros  recursos, dariam vida  a personagens femininas  – uma    descrição 

que, no contexto brasileiro, de acordo com a postura que adotamos, poderia ser referente 

a transformistas ou drag queens
77

, não a travestis –; percebido como fenômeno relativo 

ao gênero e não à atividade artística/ profissional, travestis seriam sujeitos ambíguos: 

não desejando realizar a cirurgia de redesignação genital, não seriam lidos nem como 

homens nem como mulheres, ou, pelo contrário, seriam compreendidos como homens e 

mulheres em simultâneo. 

Não fosse tal leitura continuar fundamentada na genitália, não fosse o  

movimento trans, no Brasil, defender o tratamento de travestis de acordo com o gênero 

feminino – exceptuando-se, claro, os casos em que o sujeito reclama para si outro 

tratamento –, e poderíamos nela perceber a potência do gênero ser compreendido como 

um espectro (com diferentes amplitudes e intensidades), não um binômio limitado às 

 

77 
“Artista que se veste, de maneira estereotipada, conforme o gênero masculino ou feminino, para fins 

artísticos ou de entretenimento. A sua personagem não tem relação com sua identidade de gênero ou 

orientação sexual” (JESUS, 2012c, p.27). Esta definição não deverá ser percebida como a defesa de que 

apenas pessoas cisgêneras podem atuar enquanto transformistas/ drag queen/ drag king (Raphaella Faria 

talvez seja um dos exemplos mais famosos, no Brasil, do que falamos). Simultaneamente devemos 

também ter em atenção que, muitas vezes, o processo de transição de pessoas trans é facilitado – se é que 

assim o podemos classificar – pelo contato com o universo transformista/ drag, onde podem ser realizadas 

‘experimentações de gênero’ com alguma segurança – para maiores reflexões sobre este aspecto 

recomendamos o trabalho de Vergueiro (no prelo). 
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possibilidades mulher|homem. De fato, “há travestis que se reconhecem como pessoas 

não binárias, um terceiro gênero” (VIEIRA, 2015d). Não é contudo essa a 

fundamentação que percebemos. 

Defendemos que essas leituras – personagens ficcionais/ gênero ambíguo
78 

– 

operam em conjunto no desrespeito à identidade de gênero (FD3). Tal desrespeito,  

como veremos, é abrangente a pessoas transexuais, principalmente através do realce 

colocado sobre a suposta ficcionalidade-falsidade-fragilidade de seu gênero, percebido 

como construído-legitimado-reconhecido pela cirurgia. 

Bourbon: não, trans não [conheço] […] Assim, eu não… o que é 

transexualidade, você tá perguntando? Na minha opinião é a pessoa 

que… nasceu, digamos… em outro corpo, assim, ela… nasceu, 

digamos, mulher, mas não se sente mulher, enfim, se sente homem… 

[…] travesti… seria… que não fez a cirurgia…? […] eu acredito que a 

partir do momento que a pessoa se sente… eu me sinto mulher, vamos 

supor, então eu acredito que… a pessoa… é… digamos… já é? Pode 

ser considerada transexual? […] eu tive a dificuldade de responder 

porque… como se na minha cabeça fosse [transexualidade e 

travestilidade]… a mesma coisa, sabe? […] Eu tive essa dificuldade  

de responder porque assim… como não é coisa do meu universo […] 

Hoje, aqui, a imagem que surge ao falar em travesti… não que todos 

sejam, mas… se vai perguntar a imagem que surge é de… de 

prostituição. 
 

Caeiro: Mas   eu   falo   pra   ti,   não   pergunto   pelo  geral  da 

população. 
 

Rourbon:  Ah,  não… eu  não consigo  ver…  eu não consigo  ver   

com esses olhos de… de pessoas de, de grupo de risco, assim, de 

pessoas de… marginalizadas, sabe? Apesar de que, se você me  

mostrar uns dados estatísticos, dizendo que a maioria dos travestis se 

prostituem e tal… beleza, ok, mas… eu não enxergo assim dessa 

forma, sabe… eu, eu, Rodolfo, sabe? Eu não… não… prefiro evitar 

esse tipo de generalizações, sabe? (BOURBON, 2015) 
 

Finalmente, apontamos a frequente negação (da maioria) dos/as entrevistados/as 

reconhecerem-se como preconceituosos/as. Essa postura defensiva é resultado, 

acreditamos, do baixo nível de reflexão acerca de identidades de gênero não-conformes, 

bem como dos dispositivos que as constituem enquanto tal e da sociedade em que eles  

se materializam. Não seria incorreto considerarmos que essa atitude é também 

fundamentada pela naturalização dos fenômenos, o que pode levar os sujeitos a não 

perceber os seus próprios preconceitos e privilégios. Não podemos, contudo, deixar de 

pontuar  que  ao  longo  das  entrevistas   foram,   normalmente,  poucos   e  breves     os 

 

78 
Salientamos que os conceitos ‘ambíguo’ e ‘não-binário’ têm significados diferentes. 
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momentos em que percebemos nos sujeitos a abertura para refletirem sobre a 

possibilidade das suas visões de mundo serem, também, atravessadas por essas 

construções sócio-históricas cissexistas, que legitimam violências (simbólicas e físicas). 

Assim, os problemas são costumeiramente identificados no Outro. Nesse sentido, a 

rejeição de verem em si ‘generalizações preconceituosas’ – a não ser que dados 

objetivos que as sustentem sejam apresentados –, contribui, não raras vezes, para o 

apagamento, ou não reconhecimento, de realidades. 

Com o intuito de organizar o material recolhido para análise, elaboramos dois 

quadros, um para cada jornal, onde pode ser observada a distribuição de frequência por 

caderno e categoria identitária. 

Quadro 1. Jornal do Commercio jan 2014 - jan 2015. 
 

Caderno 

 

Categorias 

identitárias 

 

Capa 
 

Capa 

Dois 

 

2ª 

Edição 

 

Brasil 
 

Política 
 

Internacional 
 

Cidades 
 

Total 

LGBT 1   4 2  2 9 

Transexualidade  1 1 2   1 5 

Não-nomeação 1   2    3 

Travestilidade     

1 

    

1 

Travestilidade/ 

transexualidade 

       

1 

 

1 

Transgeneridade      1  1 

Total 2 1 1 9 2 1 4 20 

 
 

Quadro 2. Aqui PE jan 2014 - jan 2015. 
 

Caderno 

 

Categorias 

identitárias 

 

Capa 
 

Geral 
 

Polícia 
 

Cidades 
 

Últimas 

Notícias 

 

Total 

Transexualidade 1 2  1  4 

Travestilidade   2   2 

LGBT  1  1  2 
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Travestilidade/ 

transexualidade 

   

1 

 

1 

 2 

Não-nomeação     1 1 

Transgeneridade      – 

Total 1 3 3 3 1 11 

 

A organização da coluna ‘categorias identitárias’ foi construída tendo em conta 

as nomeações que os jornais atribuíram aos sujeitos (individuais e/ou coletivos) das 

notícias. Analisando-a, é possível apontar algumas conclusões preliminares: no JC, é 

maior o número de notícias relativas à população LGBT (enquanto grupo – nessa 

categoria não estão contempladas as notícias que se referem exclusivamente a 

homossexuais, lésbicas, bissexuais e/ou outros/as) do que a pessoas trans (travestis e 

homens e mulheres transexuais). Esse não é um dado surpreendente se levada em conta 

a visibilidade que esse grupo, enquanto movimento social organizado, tem conquistado 

ao longo do tempo, principalmente quando comparado ao movimento organizado de 

pessoas trans. De fato, as notícias relativas a pessoas trans, em ambos os jornais, são 

focadas, maioritariamente, nos indivíduos e não nas demandas/ realidade  enquanto 

grupo político/identitário. Essa característica não significa pluralidade de vivências 

trans, pelo contrário, individualiza e homogeneiza as experiências dos sujeitos, 

contribuindo para a construção de uma imagem despolitizada dos fenômenos. No Aqui 

PE, as notícias referentes à população LGBT é em menor número, surgindo em primeiro 

lugar aquelas com foco em mulheres e homens transexuais – apenas uma notícia do 

jornal popular trata informação referente a transexualidade(s) masculina(s). No JC não 

encontramos qualquer menção a homens trans, o que interpretamos como indicador da 

ainda maior invisibilização que esses sujeitos experimentam. Localizamos uma notícia 

referente a um menor de idade que poderíamos enquadrar dentro da categoria 

‘transexualidade’ (masculina) – optamos por não o fazer por a sua identificação ser feita 

noutros termos: criança transgênero. 

A nomeação ‘transexual’ surge, em ambos os jornais, mais vezes do que a 

nomeação ‘travesti’. No jornal popular, a maioria das notícias focadas em travestilidade 

surge no caderno Polícia, ou seja, onde os sujeitos existem enquanto vítimas ou autores 

de crimes. No jornal de referência, a categoria ‘travesti’ surge isolada de outras (LGBT 

ou transexualidade) apenas uma vez – também aí em notícia relacionada a  

criminalidade. Sendo que, na totalidade, JC (20) publicou quase o dobro de notícias   do 
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Aqui PE (11), é importante sublinhar essa inversão dos números no que à travestilidade 

diz respeito (2 JC – 1 travestilidade + 1 travestilidade/ transexualidade –, 4 Aqui PE – 2 

travestilidade + 2 travestilidade/transexualidade). Essa relação, segundo Galvão (2015), 

tem um motivo central: 

Galvão:       […] a gente tirou muito noticiário policial da cobertura,  

só damos espaço para os grandes crimes. 
 

Caeiro: Que era onde antigamente surgiria mais   notícias sobre 

[interrompido] 
 

Galvão:         É, surgiria! Seria mais fácil você ver uma matéria dessa  

a cada dois meses, a cada… sei lá, uma vez por mês. Então assim,  

hoje em dia se um travesti for assassinado, “ah, você não vai 

noticiar!”… eu vou noticiar se for um fato que realmente tenha 

relevância. 
 

Essa fala, tanto quanto os dados coletados, dá-nos subsídios para compreender 

quais os espaços que a mídia, normalmente, atribui a travestis. Essa naturalização 

(travesti = casos de polícia – FD4) não apenas essencializa como banaliza essas 

vivências, contribuindo assim para a perpetuação de violências e preconceitos.  No 

centro desse processo está o ‘jogo’ da (in)visibilização, no qual alguns elementos são 

sublinhados até à exaustão, enquanto outros são sistematicamente apagados (ou 

ignorados). A transexualidade não escapa a esse processo, sendo que nesse caso a 

imagem é alicerçada, principalmente, por meio dos discursos patologizantes. 

Concordamos com Jesus (2012d, p.115) quando afirma que apesar de haver pessoas 

trans “nos diferentes espaços políticos, técnicos ou acadêmicos brasileiros, a sua 

visibilidade na sociedade e nos meios de comunicação é concentrada no aspecto 

marginal, e pouco no seu cotidiano e demandas”. Mais: essa marginalidade surge como 

natural, descontextualizada e esterilizada: ela é apontada nos indivíduos, circunscrita  

aos seus corpos e comportamentos, portanto deles fala. A invisibilização é, então, 

também dos dispositivos e dos sujeitos (individuais, mas principalmente coletivos) que 

constituem/constituíram essa marginalização enquanto tal. 

Por fim, ainda dois apontamentos sobre visibilidade. O espaço de maior valor 

nos jornais, a capa, no período analisado, raramente contemplou notícias relativas a 

transexualidade(s) e/ou travestilidade(s) – tanto no JC quanto no Aqui PE isso ocorreu 

apenas uma vez: no primeiro, com a chamada “Delegado de polícia troca de sexo em 

Goiás” (24 jan. 2014), no segundo, “Atendimento a transexuais. Hospital das Clínicas 

vai criar um ambulatório específico voltado aos pacientes trans” (16 out. 2014). No 
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caderno Política do JC (Aqui PE não possui caderno equivalente) verificamos uma 

completa ausência: ao longo de um ano e um mês, apenas duas notícias nele foram 

contempladas, sendo que a categoria identitária elencada foi a LGBT (assim nomeada, 

apesar do foco ser, exclusivamente, na homossexualidade/ homofobia) – o tema das 

notícias eram contudo os atores políticos dos eventos, não as pessoas LGBTs e suas 

demandas.. 

 

 

 

6.2.1 FD1. Transexual é a pessoa que deseja a cirurgia de redesignação genital. 

 

 

 
Na recolha de notícias a que nos dedicamos, encontramos, no total dos dois 

jornais, três notícias que, não contendo uma classificação explícita da identidade dos 

sujeitos narrados, são possíveis de enquadrar, levando em conta a informação e o 

contexto, como referentes a pessoas trans. Duas dessas notícias dizem respeito ao 

mesmo acontecimento: a cirurgia de redesignação genital realizada por uma mulher 

trans. 

Título e lead dão-nos indicação do tema e foco das notícias: 

 
SD1: Delegado faz mudança de sexo em Goiás. 

Cirurgia. Laura assumirá cargo na Delegacia da  Mulher. 

(JC, 24 jan. 2014). 

SD2: O direito de ser “ela”. 

Thiago realizou cirurgia de mudança de sexo e deve 

assumir plantão de Goiânia como Laura. (Aqui PE, 24  

jan. 2014). 

Em ambas as sequências, é o procedimento cirúrgico, não a autodeterminação do 

sujeito, que é colocado em evidência. A posição das palavras, a construção narrativa, 

não é aleatória – esse aspeto é especialmente notório na SD1: é a palavra ‘cirurgia’, 

isolada das restantes frases, que coordena o sentido. Anterior a ela, o sujeito é definido 

como sendo do gênero masculino – só depois é nomeado como Laura, ou seja, do  

gênero feminino. A SD2 tem uma construção semelhante: o gênero do sujeito é, desde o 

início, colocado como dúbio, em conflito, através da marcação gráfica com aspas. À 
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cirurgia é atribuída a resolução do impasse, formadora legitima de gênero e nome: já 

não Thiago, mas Laura. 

Para além do foco no procedimento cirúrgico, a atividade profissional/ posição 

social do sujeito opera enquanto valor-notícia na construção da mesma. Esse fator 

poderá estar relacionado à não-nomeação do sujeito enquanto transexual, contribuindo 

dessa forma para a sua exotificação (SD3): policial – atividade socialmente identificada 

como sendo do universo masculino (e dos seus valores, como seja autoridade e força, 

entre outros) – retira pênis (símbolo de virilidade, do ‘ser homem’). É o genital (e seu 

significado) que está no centro da notícia, definindo a identidade do sujeito. 

SD3: A reportagem mostrou a surpresa de alguns ex-colegas de 

trabalho. “O delegado era implacável em ações que 

exigiam demonstrações de ‘macheza’ e sua conduta era de 

um homem que exalava testosterona”, declarou um 

escrivão. (JC, 24 jan. 2014). 

‘Surpresa’ foi o único adjetivo encontrado na notícia do JC para descrever o 

acontecimento. Surpresa/ exotificação que também poderá ser ocasionada nas/nos 

leitoras/es através da referência (ainda que indireta) à vida sexual do sujeito – seria/será 

heterossexual? Seria/será a sua orientação sexual ‘verdadeira’? Afinal, como é que um 

policial, que já foi casado, pai de dois filhos, pode desejar ‘mudar de sexo’ (importa  

aqui frisar que o termo ‘mudança de sexo’, em concordância com a formação discursiva 

em que está enquadrado, é por nós considerado como incorreto)? Como pode acontecer 

uma mudança tão drástica? Julgamos que outras justificativas para a construção da SD4 

e SD5 seriam dificilmente credíveis, tendo em conta a falta de maior contextualização e 

a relação, no imaginário social, entre identidade de gênero e orientação sexual. 

SD4: No facebook, desde outubro Laura aparece     maquiada e 

com cabelos escovados, num visual que contrasta com a 

imagem pública do antigo Thiago, que já foi casado e tem 

dois filhos e geralmente usava terno. (JC, 24 jan. 2014). 

SD5: Às  vésperas  de  completar  33  anos,  em  26  de  janeiro, 

divorciado e pai de dois filhos, ele fez cirurgia para 

mudança de sexo no fim de 2013. (Aqui PE, 24 jan. 2014). 
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As interpretações e reinterpretações dos discursos estão condicionadas pela 

cultura, pelos sentidos nela construídos como hegemônicos. Seria ingenuidade 

considerar que a informação veiculada pode ser analisada sem ter em conta tais 

características. Também ingenuidade seria pensar o jornalismo como espaço asséptico, 

que apenas informa (de forma imparcial) ‘a’ realidade, desvinculado da humanidade – e 

o que isso implica, para o bem e para o mal – dos sujeitos (produtores e receptores). 

Nesse sentido, Bourbon (2015) reconhece que a função do jornalismo é 

 
não só informar, mas também causar, despertar sensações nas 

pessoas… emocionar […] então, assim… é uma coisa literária, 

entendeu, de tentar escrever de uma forma… pra prender mais a 

atenção do leitor. 
 

Analisando as notícias colocadas em destaque, e não esquecendo as construções 

discursivas já apontadas, salientamos que, contrariando o que é norma em ambos os 

jornais, a estória publicada no Aqui PE inclui falas que abordam a transexualidade de 

forma mais abrangente, produzidas por uma pessoa trans (e respeitando sua identidade 

de gênero), abrindo espaço à discussão sobre transfobia (SD6). 

SD6: A  psicóloga  e  mestre  em  saúde  mental Beth Fernandes 

conhece bem os problemas que a futura delegada Laura 

terá de enfrentar. Operada desde 2005, a especialista era 

servidora pública em Goiás na época em que passou pelo 

procedimento para mudar de sexo. Ela denuncia uma 

“transfobia institucionalizada” no estado, mas reconhece 

que a permanência da delegada na polícia é um avanço. 

“Em outros casos recentes, as transexuais tiveram de se 

aposentar. Foi o caso da cabo Maria Luiza, da 

Aeronáutica, tratada como doente pela corporação”, 

lembra Beth, que preside a Associação de Travestis e 

Transexuais de Goiás. 

Mas ela frisa que a transferência de Laura à Delegacia da 

Mulher pode ser classificada como preconceito, caso haja 

restrições para posteriores alterações de área. “Se ela 

quiser ir aos setores de homicídio ou combate ao tráfico 

de drogas, por exemplo, não deve haver impedimento. E 

será preciso fazer um trabalho forte de combate à 

discriminação para que ela não tenha de ouvir gracejos, 

nem sofrer assédio moral dentro da Polícia Civil. 

Infelizmente, algumas instituições ainda têm um olhar 

extremamente sexista, moralista e machista”, acrescentou. 

(Aqui PE, 24 jan. 2014). 
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Ainda sobre as matérias do dia 24, importa referir que, em ambos os jornais, elas 

foram construídas com base na informação veiculada por outros meios de comunicação 

social (Agência Estado no caso do JC e Correio Braziliense no caso do Aqui PE). Esse 

fato, que não é incomum (no JC é mais frequente no caderno Brasil, onde encontramos 

mais notícias para análise), é elencado pelas/os entrevistados/as como central na 

qualidade da informação publicada: 

Você não vai encontrar esse controle no [caderno] Brasil não! De 

verdade. Saber porquê? Porque eu não fiz a matéria, e não apurei a 

matéria, eu não sei como é que ela foi feita […] (NEGROMONTE, 

2015). 
 

Em Cidades, que é a nossa editoria local, você […] troca feeling com  

o repórter. É diferente. […] quando o pessoal faz a cobertura daqui é 

que eles procuram muito explorar essa questão de eles [transexuais] 

serem pouco compreendidos, e aí você consegue ir além do que 

simplesmente mostrar uma mudança de sexo, você tem uma série de 

fatores que vai além disso. Nas agências de notícias eu não tenho esse 

controle. Isso é muito ruim, mas é o que a gente tem pra trabalhar.  

[…] eu trabalho muito à mercê do que me é oferecido pela agência de 

notícia […] (OLIVEIRA, 2015). 
 

Quando o assunto é transexualidade, é necessário pontuar que o Aqui PE, se 

comparado ao JC, e mesmo levado em conta o menor número de notícias produzidas, 

tem nas suas páginas maior presença de pessoas trans falando na primeira pessoa. Este 

aspeto não será surpreendente, se levada em conta a especificidade do jornalismo 

popular, onde “leitores populares até constituem-se em fontes jornalísticas, mas muitas 

vezes o papel deles é limitado ao de pauteiros (sequer devem constar nas agendas dos 

jornalistas porque não serão mais consultados)” (AMARAL, 2006, p.67). 

As narrativas mapeadas tendem a ser personalizadas, focadas no individuo. 

Exemplo disso são as perguntas realizadas na entrevista a Leonardo Tenório (Aqui   PE, 

25 e 26 jan. 2014), fundador da Associação Brasileira de Homens  Transexuais  

(ABHT). Ainda que construída com termos patologizantes (SD7, SD8), sem maior 

contextualização/ problematização, a referida matéria, focada em um procedimento 

cirúrgico (SD9), dá também espaço a um alargamento do conceito de saúde (SD10). 

SD7: Nascido     biologicamente     do     sexo    feminino,    mas 

transexuado desde os 19 anos, ele sonha com a cirurgia  

de redução das mamas. (Aqui PE, 25 e 26 jan. 2014). 
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SD8: Desde  2010  ele  é  acompanhado  psicologicamente e foi 

diagnosticado com transtorno de identidade de gênero. 

(Aqui PE, 25 e 26 jan. 2014). 

SD9: [título] Transexual luta por operação. (Aqui PE, 25    e 26 

jan. 2014). 

SD10:    “O argumento da empresa não é válido porque o plano     

tem que garantir direito à saúde. Precisa dar bom 

desenvolvimento físico e mental e não é o que está 

acontecendo. Ele precisa fazer a cirurgia para que  se 

sinta bem”, argumentou o promotor Maxwel Vignoli. 

Segundo ele, a cobertura obrigatória, inclusive, consta na 

Resolução Normativa nº 262/2011 da Agência Nacional  

de Saúde (ANS). (Aqui PE, 25 e 26 jan. 2014). 

O reforço da imagem transexual = cirurgia de redesignação genital pode também 

ser mapeada em um acontecimento noticiado em ambos os jornais: a criação de um 

ambulatório de saúde dirigido a pessoas trans. No jornal popular, o assunto surge 

inclusive na capa (SD11). 

SD11: Atendimento a transexuais. (Aqui PE, 18 out. 2014). 

 
O foco, como pode ser percebido, não são as pessoas trans, mas transexuais. O 

título da notícia, no caderno Cidades, é resumido a essa única palavra: ‘transexuais’. 

Onde estão, por exemplo, as travestis? Esse é um exemplo claro de como a imagem da 

travesti e da/o transexual estão vinculadas a diferentes espaços, em concordância com a 

leitura que é feita de travestilidade (personagem/ gênero ambíguo), ignorando as suas 

demandas em termos de cuidados de saúde. A notícia do JC vai mais longe, não só 

afirmando que o atendimento é destinado a transexuais, como, no título, os cuidados 

futuramente oferecidos são resumidos em um único procedimento: a cirurgia (SD12). 

SD12:    União habilita HC para cirurgia de troca de sexo. (JC, 17 

out. 2014). 
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Apesar do foco ser na cirurgia de redesignação genital, o jornal de referência 

abre um curto espaço para a pluralidade nos cuidados de saúde a que pessoas trans 

poderão desejar/ aceder (SD13). Essa abertura é trazida pela voz de um médico. 

SD13:    Nosso objetivo é atender a expectativa do paciente, que    

nem sempre deseja cirurgia. Às vezes, ele só quer 

melhorar a voz, fazer um procedimento nas mamas ou 

reduzir quantidade de pelos”, reforçou José Carlos. (JC, 

17 out. 2014). 

A mesma voz dá-nos a possibilidade de ler sobre as especificidades da 

transmasculinidade: novamente, feita através da vinculação à cirurgia de redesignação 

genital (SD14). 

SD14: Ele explicou que já é reconhecida e padronizada  

mundialmente uma cirurgia de redesignação genital de 

homem para mulher. Mas o procedimento contrário, de 

mulher para homem, ainda é experimental. “O HC já 

realizou, com fruto de pesquisas, uma cirurgia desse tipo. 

O paciente se submeteu à retirada da mama, dos ovários e 

das trompas, assim como teve fechada parte da vagina”. 

(JC, 17 out. 2014). 

A imagem quase-universal que é construída acerca da(s) transexualidade(s) e 

travestilidade(s) não pode ser pensada sem ser levada em conta as vozes que a  

elaboram. Pessoas trans, por norma, não são ouvidas, existem apenas enquanto sujeitos 

que são afetados pela realidade, mas que não a afetam, não têm agência. Esse fenômeno, 

que não é exclusivo de pessoas trans, mas de todos/as aqueles/as que se encontram em 

posições subalternas, é salientado quando os temas das notícias não são referentes ao 

individuo, mas ao grupo, quando decisões políticas a ele referente estão na pauta da 

opinião pública. Exemplo disso é a notícia de 5 de setembro de 2014, no JC, intitulada 

“STF julgará identidade de transexuais”. Nela, para além de, mais uma vez, apenas 

pessoas transexuais serem mencionadas, é colocado, de forma bem clara, quem tem 

legitimidade, e como, para determinar, oficialmente, identidade de gênero: a Justiça 

(SD16). 
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SD16: Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deverão 

decidir em breve se é possível um transexual alterar o 

gênero em sua documentação sem ter sido submetido a 

procedimento cirúrgico para mudança de sexo. (JC, 5 set. 

2014). 

A notícia de onde retiramos estes trechos pode ser considerada atípica: a 

transexualidade não é personalizada, possibilitando, mais facilmente, abrir o debate ao 

cissexismo que nos penetra (a todos/as). Ainda assim, essa abertura é feita de forma 

unilateral, mais uma vez pautado pelos silêncios de quem mais é interessado/a na 

discussão pública dessa pauta. É a manutenção da verticalidade, ainda que de forma não 

declarada, dentro do jornalismo. Como Moraes (2015), julgamos que é necessário 

insistir na denúncia e rejeição dessa lógica: 

acho que a busca pela horizontalidade é necessária, é fundamental pra 

que o outro não se sinta calado ou que a sua voz não seja 

desinterpretada. Reinterpretada ela já vai ser. […] o que é buscar a 

horizontalidade, de fato? […] eu acho que se você vai escrever 

entendendo que o outro não é exótico, entendendo que o outro […] 

quer tanto quanto você ser respeitado e que sua maneira de escrever 

pode […] fazê-lo se sentir mais cidadão e cidadã, sabe, fazendo parte 

do mundo […] é isso, como parte dele, não como algo que tá separado 

dele e merece ser olhado daquela maneira porque tá à parte. 

 

 

 
6.2.2 FD2. Identidade de gênero = orientação sexual. 

 

 

 
A formação discursiva com que damos continuidade à nossa reflexão pode ser 

percebida em dois sentidos distintos, que se complementam: por um lado, existe, como 

já referido, a ideia (errada) de que pessoas trans são homossexuais (antes de darem  

início ao seu processo de transição). Certamente, existem pessoas trans que se 

identificam como homossexuais, como há cisgêneras que assim se identificam. Existe 

aquelas que se identificam como heterossexuais, pansexuais, lésbicas, etc., como 

também acontece com as pessoas cis. Ou seja: orientação sexual independe da 

identidade de gênero. Por outro lado, quando a referência é ao movimento/ sujeitos 

LGBT, pessoas trans, assim como pessoas cis, são enquadradas na categoria 

‘homossexualidade’ (neste caso, a diferença entre trans e cis é que as primeiras são 
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sempre assim percebidas, pelo fato de não se narrarem cis, enquanto as segundas apenas 

o são a partir do momento em que se narram como não-heterossexuais). Como salienta 

Caldeira (2008, p.167), essa assimilação do grupo LGBT à homossexualidade  

masculina “evidencia a tendência de tratar as temáticas das [multidões] sexuais no 

âmbito do binómio homo/hétero. Este fenómeno corresponde à valorização da 

centralidade social da heterossexualidade, em relação à qual emerge o seu contrário”, 

bem como o apagamento das discussões acerca de gênero (onde cabem, naturalmente, 

não apenas as questões relativas a pessoas trans mas também a mulheres e a 

cigeneridades subalternas). Assim, defendermos que a FD2 resulta não apenas da 

ignorância/ desrespeito por identidades de gênero não-conformes, como  da 

invisibilidade de orientações sexuais divergentes do binômio homossexualidade- 

heterossexualidade. Exemplifiquemos. 

SD17: [título]  Parada Gay reúne 100 mil  pessoas.  (JC, 15  mai. 

2014). 

 
Para além da nomeação ‘Parada Gay’, no corpo da notícia surgem os 

depoimentos de três sujeitos: três homens. Se gays, se cis (ou não), não poderemos 

afirmar, uma vez que essa informação não consta. Acreditamos contudo que essa 

omissão, tendo em conta a narrativa, bem como o espaço em que decorrem as  

entrevistas – a ‘Parada Gay’ –, origina significados, ficando subentendida, para a 

população em geral, qual a identidade dos sujeitos quem ali se encontram – homens cis 

gay. Reconhecemos contudo, como nos deixam perceber as palavras de Galvão (2015), 

que essa não é uma leitura percebida/ aceita por todos/as: 

as pessoas que deram entrevistas ali a gente identifica: “Disse Fulana 

de Tal, disse Fulano de Tal...”, sem se preocupar se ele é homem ou 

mulher, se foi homem ou foi mulher, ou […] se é hermafrodita
79

, se é 
as duas coisas. […] a gente não pode dizer: “O homossexual Fulano  
de Tal...”. Pode tá implícito ou não, ele tá na parada gay. Se ele é 
homossexual eu não vou perguntar, não me interessa saber se ele é 

homo, se ele é bi, se ele é trans, se ele é hermafrodita. Assim, eu acho 
que a gente não chega a esse detalhe por que não há necessidade. 

 

Postura diferente tem Moraes (2015) quando, ainda que refletindo sobre outros 

marcadores sociais – negritude, no caso –, deixa claro que visibilidade importa: 

 

 
 

79 
‘Hermafrodita’ é um termo atualmente considerado ofensivo pelas pessoas que anteriormente assim 

eram identificadas. O termo correto é ‘intersexual’. 
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eu tenho visto muito gente com cabelo black power na rua atualmente. 

Hoje eu vi um cartaz atrás de um ônibus com [o cabelo de] uma 

menina deste tamanho [gesticula]. Claro que o mercado se apropria  

das coisas, mas a gente não pode negar que é importante, que é 

importante que as pessoas se vejam, né, vejam sua cor ali, vejam seu 

cabelo ali. É preciso quebrar mesmo essa estabilização de imagens. 
 

É interessante também pontuar algumas das palavras-chaves que identificamos 

ao longo da narrativa (para além de ‘gay’): festa, jovem, balada, música, dança, 

homofobia, álcool. Não procedemos a uma análise minuciosa, mas julgamos ser 

facilmente perceptível a construção/ reforço de uma imagem-padrão acerca do evento – 

que terá os efeitos nefastos de todas as imagens-únicas, cristalizadas, de determinado 

acontecimento/ fenômeno. Contrapondo-se a essa totalidade, apontamos a SD18: 

SD18: Mas a parada não foi só uma grande balada a céu aberto. 

Durante o trajeto, militantes cobravam a aprovação de 

leis contra a homofobia – tema da edição. (JC, 15 mai. 

2014). 

Esta construção apresenta uma falsa ideia de pluralidade acerca da natureza do 

evento pois, desde o início, ele é político. A festa, a balada a céu aberto, é política. Em 

um país onde sistematicamente são assassinadas pessoas LGBT, a mera realização da 

parada, em que milhares de pessoas se reúnem para, em conjunto, ocupando ruas, 

gritarem por visibilidade, seja dançando, cantando, rindo, beijando, abraçando ou 

discursando, é um ato político, de resistência. A pluralidade que constitui as Paradas é 

política. Esse fato é contudo despolitizado ao não ser contextualizado, originando a 

percepção que se trata ‘apenas’ de mais uma festa, vazia de significado nos mais 

variados aspetos (a dança, a presença predominante de jovens, o estilo das músicas, a 

alegria). 

No Aqui PE, onde apenas encontramos uma notícia relativa à Parada LGBT, é 

interessante notar que, apesar de no corpo da notícia ser utilizada a nomeação Parada da 

Diversidade (nome por que é conhecido o evento em Recife), o título incide naquilo que 

já descrevemos (SD19). Nos depoimentos recolhidos, contudo, existe maior pluralidade, 

tendo sido escutada uma mulher e uma transformista 

SD19: [título]  Alegria  total  na Parada  Gay.  (Aqui  PE,  22 set. 

2014). 
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É importante também salientar que essas construções podem ser condicionadas 

pelo tema das Paradas noticiadas (combate à homofobia). Condicionadas, não 

justificadas/ justificáveis, visto que esta FD pode ser encontrada, em maior ou menor 

grau, em outras notícias, não relativas a grandes eventos (programados) como os 

apontados: 

SD20: Nunca  mataram  tantos  gays.  [título]  (Aqui  PE,  1   out. 

2014). 

 
A notícia de que é título a SD20 analisa o número de assassinatos de pessoas 

LGBT no Brasil, segundo os dados divulgados pela organização Grupo Gay da Bahia 

(GGB). A pluralidade por que é constituída a sigla é, contudo, sistematicamente, 

apagada (SD21, SD22), ao menos nas posições de maior destaque na notícia. 

Apagamento que também surge na classificação da motivação dos crimes (SD23, SD24) 

SD21:      No ano passado, houve 313 assassinatos de homossexuais 

no país. O número é considerado alto. [lead] (Aqui PE, 1 

out. 2014). 

SD22: A cada três minutos, um homossexual sofre algum tipo de 

violência no Brasil. (JC, 21 nov. 2014). 

SD23: Segundo ele [Mott], 44% dos casos de homofobia letal 

identificados em todo o mundo ocorrem em território 

brasileiro. (Aqui PE, 1 out. 2014). 

SD24: Nos últimos quatro anos, o número de denúncias ligadas à 

homofobia cresceu acima de 600%. (JC, 21 nov. 2014). 

Este desrespeito às identidades – não apenas em vida mas também na morte – de 

pessoas não-hétero (principalmente daquelas que também são não-gay) e não-cis, torna- 

se ainda mais abismal quando encontramos dados relativos a pessoas trans (SD25) no 

corpo da notícia. O que justifica então essa invisibilização, sistematicamente  

sublinhada? Que frustrante justificativa poderia almejar encontrar compreensão entre 

essas pessoas que, quando não ignoradas, são relegadas para segundo plano, mesmo 

quando morrem? 



212  

SD25:      Mott explicou que os transexuais são, proporcionalmente, 

os mais afetados pelos crimes. “Enquanto os gays 

representam 10% da população, cerca de 20 milhões, as 

travestis não chegam a 1 milhão e têm o número de 

assassinatos quase igual ao de gays”. (Aqui PE, 1 out. 

2014). 

Tendo em conta esta informação, denunciamos a despolitização identitária, com 

resultados extremamente lesivos, em falas como as de Galdino (2015) – a qual, 

gostaríamos que ficasse explícito, expomos com o objetivo não de individualizar mas de 

salientar que é representativa do que acontece nos mais variados espaços, de forma 

extremamente frequente: 

pra mim, gente é gente! Essa coisa de ser negro, de ser branco, de ser 

homossexual, de ser hétero… eu acho que a gente tem que amar as 

pessoas. […] depois vêm os conceitos e… a sua opinião, o que você 

acha ou deixa de achar. Mas o que você tem que fazer primeiro é  

amar! 
 

O disurso universalista, escreve Jesus (2014, p.9) – e nós concordamos –,“só 

funciona quando os diferentes sujeitos […] têm o mesmo poder, quando os privilégios 

são retirados. De outro modo, torna-se um recurso retórico para a manutenção de 

desigualdades – um «democratismo»”. 

 

 

 

6.2.3 FD3. Desrespeito à identidade de gênero 

 

 

 
O desrespeito à identidade de gênero é uma constante nas notícias mapeadas. Ela 

está presente em todas as formações discursivas elencadas. Isso acontece, desde logo, 

pelo fato do discurso não ser constituído por várias partes, dispersas, que quando 

colocadas em conjunto ganham significado. Elas não estão desconexas. A divisão que 

fazemos é estratégica, serve unicamente para compreender as várias ideias, concorrentes 

para a significação mútua, que compõem o discurso. Cada uma existe em harmonia com 

a não contrariedade das demais (ainda que por vezes sejam perceptíveis brechas – são 

essas que devem ser, cada vez mais, aumentadas, de forma a implodir os significados 

únicos, as violências naturalizadas). Não  apenas  as partes  constituem o todo, como    o 
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todo constitui as partes. Assim, quando analisamos as FD anteriores, o desrespeito à 

identidade de gênero também nelas estava presente. Julgamos necessário determo-nos 

mais demoradamente nesse quesito para salientar como esse desrespeito pode ser 

encontrado em várias construções discursivas. Exemplifiquemos. 

SD26:   O  Conselho  Universitário  da  UFF,  em  Niterói,  acatou 

esta semana o pedido de um estudante transexual do curso 

de biblioteconomia e documentação. Ele não quer ser 

chamado pelo nome de baptismo, William, nas aulas. (JC, 

23 mar. 2014). 

SD27:      A 17ª Câmara Cível do Rio aceitou o recurso de apelação 

de um homem pela troca de nome e de sexo sem a 

necessidade de realização de cirurgia. Diagnosticado com 

transtorno de gênero, ele se veste e é socialmente 

reconhecido como mulher. (JC, 29 mar. 2014). 

SD28: Decisão judicial da 25ª Vara Cível de Brasília, divulgada 

ontem, proíbe que Julio Campos Zampirolli, conhecido 

como Thalita, divulgue por meio de fotos e vídeos, ou 

narre fatos dos “encontros íntimos” que afirma ter tido 

com o deputado federal Romário (PSB – Rio de Janeiro). 

(Aqui PE, 4 abr. 2014). 

Para além da forma de tratamento dos sujeitos trans ser feita no gênero oposto ao 

que reclamam para si (no caso, gênero feminino), também o nome de registro é exposto 

(SD26, SD28). A notícia apontada na SD26 tem como título, unicamente, a palavra 

‘Transexual’. Caberia questionarmo-nos: qual é o motivo da notícia? É a existência da 

pessoa transexual? É a vontade do sujeito, nomeado homem ao nascer, ser tratado no 

feminino (inclusive exigindo para si outro nome que não o de nascimento)? É o respeito 

pela identidade de gênero, conquistado (?) no ambiente de ensino em que se encontra? 

Não arriscamos uma resposta, a não ser a de que a notícia aposta na exotificação, por 

meio do sublinhar que ‘o’ estudante, não ‘a’ estudante, conquistou o direito de ser 

‘tratado’ como deseja – contudo, em um espaço apenas, na escola, não na restante 

sociedade,  desde  logo,   não  no  jornal.  Quando  questionados  sobre  esse  fato,        é 
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perceptível o despreparo dos sujeitos em relação ao tema, justificado pelos mesmos, não 

raras vezes, pela suposta ‘novidade’ das discussões: 

essa questão de identidade de gênero que você tá falando, que você tá 

se referindo aí é uma coisa bem nova […] Foi uma das discussões que 

houve mais recentes. Antes todos eram... eram tratados como gays; 

depois é que colocou essa nomenclatura diferenciada […] Há um 

despreparo em utilizar essa terminologia, porque a sigla agora 

aumentou: é lgbtttt, tem um monte! […] Já fica difícil daí, porque a 

sigla cada vez acrescenta uma letra. Será que precisava acrescentar 

tudo isso? […] Acho que não precisava nem disso, de uma sigla! 

Entendeu? Eu acho que não precisava nem disso! (GALVÃO, 2015). 
 

Isso são mudanças que são muito recentes! […] nunca nos reunimos 

pra ver qual seria o artigo, masculino ou feminino. Eu me lembro que 

essa discussão antigamente não se tinha. Essa vem amadurecendo e é 

bem recente! (OLIVEIRA, 2015). 
 

Não ignorando que os problemas sociais, para serem percebidos como tal, para 

que existam, estão dependentes, também, de ações que os constituam enquanto tal – 

principalmente por parte dos sujeitos por eles afetados –, pontuamos que a(s) 

transexualidade(s)/travestilidade(s) são foco de lutas políticas em movimentos sociais 

organizados, e na Academia, já há algum tempo. Existem, inclusive, manuais
80

, alguns 

destinados especificamente à mídia, que, independentemente das críticas de que possam 

ser alvo pela informação que veiculam, são produzidos com o intuito de facilitar o 

respeito a pessoas LGBT. Assim, salientamos que o desconhecimento dos sujeitos não 

pode ser justificado com a ausência de discussões em espaços concretos da esfera 

pública, discurso que, assim construído, mais do que o despreparo, dá indícios da 

desresponsabilização a que esses sujeitos, enquanto produtores/as de informação 

midiática, se submetem. 

É, também, a ausência de discussões na mídia que ocasiona construções como a 

localizada na SD27: nela, o sujeito é definido, pelo jornal, como homem, apesar da 

notícia  afirmar  que  o  mesmo  teve reconhecida  a  alteração  dos  seus  documentos de 

 

80 
Manual de Comunicação LGBT. Disponível em: 

<http://www.abglt.org.br/docs/ManualdeComunicacaoLGBT.pdf>. Acesso em: 28 janeiro 2016. 

Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos. Disponível em: 

<https://www.sertao.ufg.br/up/16/o/ORIENTA%C3%87%C3%95ES_POPULA%C3%87%C3%83O_TR 

ANS.pdf?1334065989>. Acesso em: 28 janeiro 2016. 

Direitos da População LGBT. Questões práticas sobre orientação sexual, identidade de gênero e 

homofobia. Disponível em: 

<http://www.mppe.mp.br/mppe/attachments/article/4164/Cartilha%20D.%20Homoafetivos3.pdf>. 

Acesso em: 28 janeiro 2016. 
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identificação. Para além disto, em momento algum surge a nomeação do sujeito 

enquanto transexual, travesti ou outra: a sua definição é feita apenas pela afirmação de 

que foi ‘diagnosticado com transtorno de gênero’ (termo ultrapassado, atualmente é 

utilizado’disforia de gênero’ – também patologizante). Assim, a patologização do  

sujeito dá suporte à deslegitimação da sua identidade. Na continuação, surge a defesa da 

mudança dos documentos – não pela voz da mulher trans –, mesmo sem ser realizada a 

cirurgia de redesignação genital (SD29), justificando-se assim o fato ‘insólito’, 

‘inesperado’. A agência da pessoa trans é, continuamente, apagada, sua identidade 

patologizada, violentada, mesmo quando ‘oficialmente’ é reconhecida. A defesa da 

autodeterminação da pessoa trans (ou cis) nunca é realizada, mesmo nos raros casos em 

que encontramos sequências discursivas como a de abaixo, em que genitália e sexo 

(entendido como gênero) são compreendidos como não-sinônimos. 

SD29: O desembargador  Wagner  Cinelli  explicou  o  seu  voto: 

“Não se pode confundir genitália com sexo. Aliás, um 

homem que, vítima de acidente, tivesse sua genitália 

extirpada não se tornaria, por isso, do sexo feminino. (JC, 

29 mar. 2014). 

Moraes (2015) reconhece que a conscientização da existência de violências é um 

processo em contínuo e, sobre transfobia/ cissexismo mais concretamente, ainda há um 

longo caminho a percorrer mas, para isso, é necessário haver vontade, é necessário que 

os sujeitos sejam pró-ativos e se responsabilizem pelo que produzem, pela sua ação no 

mundo: 

a gente tá aprendendo muita coisa. Eu falo dos jornalistas. A  

sociedade tá aprendendo, a gente tá aprendendo. […] isso vai abrir 

[espaço] pra erros de todo mundo. Agora, é preciso que se leia, se vá 

atrás e busque [informação] quando você vai falar sobre grupos que 

você não tem [conhecimento/ vivência]... então assim, essa questão do 

nome social, pelo amor de Deus! É uma questão que já tá muito clara. 

Antes isso era muito comum, ele/ela, mas isso foi o quê… até [anos] 

90? 
 

É também a distância da população em relação a estas discussões que muitas 

vezes originam discursos lidos como transfóbicos/ cissexistas. A incompreensão do que 

seja transexualidade, travestilidade, e outras noções a essas categorias político- 

identitárias relacionadas, contribui para a dificuldade das notícias serem construídas   de 
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forma a respeitar as demandas, identidade, vivências de tais pessoas. A SD30 é disso 

exemplo: nela, transexualidade é compreendido como sinônimo de gênero. 

SD30: O Facebook anunicou  ontem  que  os  membros  da  rede 

social terão novas opções de gênero em seu perfil, como 

transexual e intersexual. (JC, 14 fev. 2014). 

Pontuamos contudo que as notícias relativas a pessoas trans não são sempre 

construídas desta forma. Os trechos abaixo – em que, para além do respeito ao gênero 

com que os sujeitos se identificam, não são elencados conceitos patologizantes como 

‘transtorno de identidade de gênero’ – são dois desses raros exemplos: 

SD31:  Lea T, a modelo transexual, encarna uma índia moderna   

para a Vogue Brasil e fala sobre a sua vida nas 

passarelas. (JC, 28 mar. 2014). 

SD32: Mauro, um menino  de  10  anos  de  Buenos  Aires,  que  

nasceu garota, mas não se identificava com esse gênero, 

mudou seu registro e recebeu identidade e documentos 

masculinos. (JC, 30 out. 2014). 

Importa atermo-nos às especificidades dos acontecimentos reportados, de forma 

a lançar hipóteses sobre o porquê da mudança discursiva. Os sujeitos-objeto das notícias 

são constituídos por marcadores que os distinguem dos demais: Lea T, modelo 

internacionalmente (re)conhecida, filha de um famoso jogador de futebol brasileiro; 

Mauro (identificado apenas com o primeiro nome, portanto, sem que seja possível 

identificar de que individuo se trata) é uma criança argentina, onde a lei de identidade  

de gênero é internacionalmente reconhecida como uma das mais avançadas no mundo. 

Assim, os espaços que os sujeitos ocupam na sociedade são também distintos dos  

demais mapeados nos jornais. 

Deslegitimar a identidade de Lea T, tendo em conta a sua posição social, 

reconhecida pela população em geral como de respeito e admiração, seria mais 

problemático do que deslegitimar a identidade de uma travesti que se encontra na 

prostituição, por exemplo. Esta consideração, devemos frisar, está também relacionada à 

naturalização desses lugares. Se Lea T é socialmente reconhecida como mulher, em um 

espaço normalmente tido como bastante rígido no que à definição de parâmetros de 
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feminilidade/ masculinidade e ideais de beleza se refere, essa identidade tende a ser 

menos questionada pelos produtores de notícias – não será, portanto, uma ação 

inteiramente consciente, a de (não) reconhecer a identidade dos sujeitos –, pois ela está 

atrelada a outros marcadores que não apenas a transexualidade/ travestilidade. 

No caso de Mauro, o fato de ser uma criança coloca-o numa posição em que os 

discursos em relação a este são construídos com maior atenção, tendo em conta o 

cuidado que é tido quando os acontecimentos são relativos a menores de idade (sejam 

cis ou não). Apesar disto, é importante salientar que, no segundo caso, é possível 

perceber que as concepções cissexistas continuam a marcar presença no discurso, ainda 

que de forma menos visível, quando o ‘problema’ de gênero é colocado no individuo 

(que não se reconhece no seu gênero-genital), operando-se desta forma a invisibilização 

do verdadeiro problema (a atribuição de gênero tendo por base apenas o genital do 

sujeito). A notícia que tem Mauro como objeto tem ainda como um dos valores-notícia 

fundamentais o insólito/ inesperado/ inédito, ao apresenta-lo como o “mais  jovem 

garoto a trocar de sexo oficialmente no país” (JC, 30 out. 2014). 

 

 

 

6.2.4 FD4. Travestilidade como sinônimo de criminalidade 

 

 

 
O corpo, como se torna perceptível ao longo das análises já feitas, é campo de 

batalha. A identidade não existe sem materialidade, sem expressão socialmente 

reconhecida (ou não) do que seja. Quando abordamos transexualidade(s)/ 

travestilidade(s) – atravessadas por raça, classe, etc. – esse fato torna-se ainda mais 

claro. São as leituras culturais/ históricas/ sociais/ contextuais que se têm dos variados 

marcadores de corpo que o posicionam no mundo – não a abstração do que seja ‘sentir- 

se homem’ ou ‘sentir-se mulher’, por exemplo. As condições de existência não 

dependem única e principalmente dos indivíduos, mas da legitimidade social, construída 

intersubjetivamente (esta permeada por exclusões) pelos sujeitos (que sujeitos?) em 

determinado contexto espaço-temporal. 

Relembramos a FD1: nela, transexualidade é definida pelo corpo (genital). Essa 

definição é produzida por sujeitos concretos – não é universal, tampouco dessa forma 

aceite. Ou seja, apesar de defendermos que gênero não é definido por genitália, essa 
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leitura é ignorada/rejeitada pela maioria da população, o que resulta em realidades 

(transfóbicas/cissexistas) que não podem/devem ser ignoradas. Isto não significa, 

obviamente, a aceitação de tais leituras, mas o reconhecimento da sua existência – só 

então, acreditamos, se podem construir resistências. Corpo é campo de batalha, gênero é 

campo de batalha, identidade é campo de batalha. Dedicamo-nos portanto a refletir, 

nesta FD, onde, nos jornais, estão as travestis – desta forma procuramos expor onde tais 

corpos são compulsoriamente colocados/ moldados, em/para que espaços eles são 

aceitos/ impostos, gerando dessa forma, por caminhos específicos, significados  

concretos do que seja socialmente reconhecido como ‘travestilidade’. Nessa leitura, 

corpo/ identidade/ território tornam-se quase-sinônimos. É essa formação que é urgente 

denunciar e combater. 

Reproduzimos em seguida os títulos/lead de todas as notícias em que a palavra 

‘travesti’ (isolada de outras, como ‘transexual’ ou LGBT) está presente: 

SD33: Travesti preso em motel. (Aqui PE, 7 fev. 2014). 

 
SD34: Tejipió. Travesti assassinado na rua. (Aqui PE, 12 fev. 

2014). 

 
SD35: ENEM. Travestis poderão usar nome social. (Aqui  PE, 13 

mai. 2014). 

SD36: Travesti é morto em prédio de Boa Viagem.  (JC, 17    jun. 

2014). 

 
SD37 Barro.  Travesti  detido  por  assalto.  (Aqui  PE,  6    nov. 

2014). 

 
Na maioria destas notícias, para além do desrespeito à identidade de gênero 

através do uso incorreto de artigos, é exposto, no corpo das matérias, o nome de registro 

dos sujeitos, considerado ‘verdadeiro’, só depois seguido do nome social. Sobre essa 

questão, Losada (2015) é categórica: 

isso aí é um erro gravíssimo […] Eu vou inclusive chamar [a equipe 

do Aqui PE] porque, veja, no Diário [de Pernambuco] a gente não faz 

isso. […] antigamente era ‘o’ travesti, hoje já é ‘a’ travesti e você não 

precisa dar o nome, a não ser que seja dentro de um contexto […] [é 

preciso mudar] não só essa questão da polícia, mas a abordagem, o 

tratamento, e mesmo que venha da polícia, porque às vezes vem, você 
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ter o discernimento de não reproduzir o que a policia tá colocando  

[…] 
 

Postura diferente tem Galdino (2015): 

a gente tem que dar a informação correta. Eu estaria errando se eu 

suprimisse a informação de que ele era conhecido por outro nome, 

entendeu, e de que ele gostava de ser chamado por outro nome, você  

tá entendendo? Eu não posso, só por que ele queria ser chamado 

apenas por um nome, omitir o nome real dele. Por que o nome que vai 

estar nos registros policiais é o nome real dele, e não o nome pelo qual 

ele gostava de ser chamado. […] Eu preciso dar a notícia 

corretamente. A identidade daquela pessoa, a identidade real daquela 

pessoa. 
 

Voltando às notícias anteriormente apontadas, quatro (entre cinco) retratam 

travestis em um ambiente específico: a criminalidade. Se em duas delas o sujeito é 

colocado como ator (SD33, SD37), em outras duas é colocado como vítima (SD34, 

SD36). Ainda assim, mesmo quando vítima é colocada com ênfase sobre a 

responsabilidade desta no desfecho do acontecimento (SD38, SD39), tanto por meio do 

destaque sobre os espaços que ocupa (a rua, a prostituição) como por meio dos atos 

realizados (brigas), reforçando a imagem de violência e transgressão vinculada nas 

restantes notícias (SD33, SD37). A suposta reincidência dos sujeitos na criminalidade é, 

também, enfatizada (SD40, SD41). 

Aqui, não nos propomos a colocar em dúvida a veracidade destas construções – 

ainda que pudéssemos – mas a questionar sobre a sua pertinência. Sendo reconhecida, 

pela maioria dos/as entrevistados/as, a impossibilidade de jornalistas serem 

completamente isentos/as, imparciais, a postura perante a ‘necessidade’ da informação 

veiculada, sobre os acontecimentos, diverge. Nos dois jornais, existem falas que 

reforçam a inevitabilidade dos espaços em que os sujeitos são percebidos: 

essas notícias que você encontrou refletem a realidade em que essas 

pessoas vivem. A gente não pode fechar os olhos pra isso […] Quando 

você tá diante de uma matéria policial […] você tem que se ater aos 

elementos que as autoridades policiais estão-lhe dando (GALDINO, 

2015). 
 

Eu não lembro de ter noticiado gente andando pela Avenida Boa 

Viagem e sendo esfaqueado porque é gay, porque é transexual, como 

acontece em São Paulo, na rica Avenida Paulista. Eu posso ter até uma 

quantidade maior de crimes porque é um Estado mais pobre, porque  

os travestis, os transexuais de Pernambuco, uma parcela vive num 

mundo marginal. Então para quem vive num mundo marginal existe 

uma possibilidade maior de ser vítima da violência (GALVÂO, 2015). 
 

Falas que questionam esses discursos, contudo, também podem ser apontadas. 
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tem uma questão aí que é muito perversa que é a presença de travestis 

e mulheres trans, de maneira geral, em espaços de violência e pobreza, 

por conta do que a gente sabe, do mercado de trabalho, de 

deslocamento familiar (no sentido em que a pessoa sai de casa, a 

pessoa não tem apoio). […] E aí eu acho que não é nem uma coisa que 

tem a ver especificamente com a mulher trans, com travestis… o 

noticiário policial é preconceituoso. Todo. Geral. Ele é  

preconceituoso. […] e você, que filtro é você? Você é o filtro da 

polícia? […] Porque também tem isso, tem a autocensura, tem a 

reprodução pela reprodução, porque ninguém fica atrás das suas costas 

dizendo: “ei, tem que botar a fala da Polícia Militar!” Isso não 

acontece (MORAES, 2015). 
 

[…] essa questão dos travestis, transexuais, ela precisa ocupar muito 

mais espaço. Não ficar retida na página de polícia… agora, isso é o 

reflexo de quê? Da própria polícia, porque quem é a fonte primária 

para as notícia de Polícia é a polícia, né. Então, às vezes o preconceito 

é tão grande que um travesti apanha, é vítima, e tal, e às vezes o 

travesti não chega nem a prestar queixa com medo de ser mal tratado. 

Então às vezes as estatísticas não refletem a realidade (LOSADA, 

2015). 
 

Defendemos que os/as produtores/as de notícias não podem demitir-se da 

reflexão sobre como as informações selecionadas, tratadas, publicadas operam na 

sociedade. Neste caso concreto, rejeitar a problematização de uma formação discursiva 

erigida sobre a imagem quase-única da travesti no espaço da marginalização, do crime,  

é também sinônimo de assumir uma posição – não a de unicamente retratar a realidade 

pois, como Galdino afirma (2015) – apontamos aqui a contradição com a sua fala 

anterior –, “informação é uma arma, às vezes tão letal quanto uma arma de fogo, 

entendeu, então você tem que ter responsabilidade naquela informação que você tá 

passando”. Assim, questionamos, porque não aparecem estes sujeitos noutros espaços? 

Quais os efeitos dessa exposição/ omissão? 

SD38: Os  tiros  seriam  para  Walter  Gutemberg  Ribeiro  da  

Cunha, 19, que teria se envolvido em uma briga com o 

travesti. (Aqui PE, 12 fev. 2014). 

SD39:  De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que era travesti,  

tinha acabado de fazer um programa com o acusado 

quando foi morto. Ulisses Júnior teria dito que estava sem 

dinheiro e que iria ao banco sacar uma quantia para 

pagar o serviço. O travesti não teria aceitado, iniciando 

uma briga com o suspeito. (JC, 17 jun. 2014). 
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SD40:   Jailson  já  tem passagem pela  polícia  por  tráfico.  (Aqui 

PE, 7 fev. 2014). 

SD41: Segundo a  polícia,  Sabrina  piu  piu,  como  é  conhecida 

pelos amigos, era acostumada a fazer programas no 

Barro. (Aqui PE, 6 nov. 2014). 

Sobre a notícia identificada na SD35, em que é dado destaque a uma importante 

conquista para as pessoas trans, é notória a falta de informação sobre a mesma. Isso, 

consideramos, não acontece devido à falta de espaço para construir a notícia. Dos três 

parágrafos que a constituem, dois dão espaço a informações genérica sobre o ENEM. 

Em momento algum é apontada, por exemplo, a importância de pessoas trans terem seu 

nome social reconhecido/ respeitado nos mais variados espaços (e no ENEM em 

particular), quais as violências que o não acesso a isso pode ocasionar, leis municipais/ 

estaduais/ federais, etc. a respeito do assunto. Um tema, tão distante para a maioria da 

população, assim permanece, sendo tratado de forma descontextualizada e superficial 

(para além de, novamente, desrespeitar a identidade de gênero de pessoas trans através 

do uso do gênero masculino ao longo de toda a narrativa). 

Encontramos ainda uma notícia em que ‘travesti’ está presente no título/lead, 

acompanhada da nomeação ‘transexual’ (SD42). 

SD42: Carnaval 2015:  “Vem  aí  o  Miss  América”.  Festejos:  

Grupo de transexuais e travestis querem retomar o baile 

que animava a Praça Maciel Pinheiro. (JC, 22 jan. 2015). 

Médicos, juízes e outros sujeitos, que normalmente surgem, estão ausentes. Tal 

acontece, naturalmente, pelo teor da notícia: dedicada a um evento cultural/ festivo, são 

as organizadoras/ participantes que são ouvidas, sendo que nesses discursos é elencada a 

importância da festa, também, como ato político, de reivindicação de direitos e 

visibilidade (SD43). Os destaques no título/ lead são contudo, unicamente, para o baile, 

a festa, o carnaval. 

SD43:  Eu não participei das outras edições, mas penso que o   

resgate é muito importante para todas nós, para dar 

visibilidade a (sic) nossa luta por direitos. No Miss 

América poderemos, inclusive, receber nossas amigas que 
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vivem em outros países”, comenta Hymilly Maymrd, 

presidente da Nova Associação de Travestis, Transexuais  

e Transformistas de Pernambuco (Natrape). (JC, 22 jan. 

2015). 

Ainda que reconheçamos a importância de mais (e diferentes) espaços dos  

jornais serem ocupados por pessoas trans, onde as suas vozes possam ser ecoadas, 

importa refletir sobre como esses espaços são ocupados. Mesmo em notícias como esta 

última, o desrespeito à identidade de gênero é frequente (SD44, SD45), potencializada, 

no nosso entender, pela natureza do acontecimento: um baile de Carnaval, espaço 

povoado por fantasias. 

SD44:     É um concurso de fantasias criado na década de 1980     

para garantir o direito desse público de brincar livre de 

perseguições homofóbicas. (JC, 22 jan. 2015). 

SD45: Para Janaína Castro, que venceu o Miss América em 2005 

como rainha Transexual, a cultura evoluiu, mas ainda não 

vê os travestis e transexuais como cidadãos. (JC, 22 jan. 

2015). 

Apontar não apenas as ausências dos sujeitos de determinados espaços, mas 

salientar a sua presença constante em áreas bem delimitadas, é importante para refletir 

sobre a realidade percebida/ construída. Não será coincidência que as vozes de pessoas 

trans sejam quase sempre ignoradas, excetuando casos raros como o por último referido. 

Que representações sociais são construídas quando, durante um ano, travestis surgirem, 

quase exclusivamente em notícias relacionadas a criminalidade? Que consequências são 

produzidas quando, durante um ano, pessoas trans têm sua identidade de gênero 

sistematicamente desrespeitada? Que vidas são possíveis, quando pessoas (trans) são 

reduzidas/ definidas a/ por um órgão genital? Que responsabilidade cabe ao jornalismo/ 

jornalistas na (re)construção dessas realidades? Eles/as reconhecem-na/ assumem-na? 

Analisados os discursos jornalísticos, fica explícito o distanciamento existente 

entre os discursos produzidos nesses dois espaços (mídia e militância de pessoas trans). 

Ele  não  é  gratuito,  tem  motivações,  sobre  as  quais  é  necessário  refletir.  Antes  de 
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procedermos à discussão de considerações finais, damos destaque à fala de Galvão 

(2015): 

eu estaria mentindo se eu dissesse a você que essa temática tá na 

minha ordem do dia: não está! […], mas eu acho que não há 

preconceito de nossa parte, não. Eu acho que não se dá por uma 

acomodação, e por outro lado por não sermos instigados e procurados 

pra isso. […] Não lembro de um transexual chegar aqui pedindo apoio 

pra isso e pra aquilo, que tá sofrendo perseguição, que tá denunciando 

casos de homofobia […] o que tá faltando aí é uma profissionalização 

também de divulgação e do caminho com a imprensa. Ou anda lado a 

lado com a imprensa, ou vai ficar sempre… “ah, a gente acha que vai 

ser discriminado, acha que... que... que vão tripudiar”. Não vai! […] 

você quer realmente defender os teus interesses, você quer realmente 

denunciar, você quer realmente… ver que o jornal tá se interessando 

em mostrar a tua realidade? Então ajuda também, procura o jornal! 

(GALVÃO, 2015). 
 

Aqui fica claro o distanciamento nós-vocês, jornal-pessoa trans. Ao mesmo 

tempo que afirma a falta de contato por parte de pessoas trans, coloca os interesses 

destas como diferentes dos do jornalismo. Que interesses seriam esses, de parte a parte, 

na opinião do entrevistado, não fica explícito – a reflexão a que se propõe não é essa, 

antes insiste na acomodação de uns e distanciamento de outros. Julgamos que, tendo em 

conta o contexto, analisar os movimentos, ou melhor, a conformidade de uns e o 

afastamento de outros, pode dar indicações sobre as relações de poder que aí estão 

institucionalizadas. A ser verdade que pessoas trans não se aproximam, julgamos ser 

extremamente necessário pensar porque isso acontece, uma vez que muitas das lutas 

políticas dessas pessoas se centram no conceito de visibilidade. De que será esse 

afastamento indicativo? Simultaneamente, que existências sustentam o afirmado 

acomodamento? 

Concordamos com o entrevistado quando este refere que é necessária uma maior 

colaboração entre jornalismo e movimento/ movimentações trans, rejeitamos contudo a 

leitura simplista do caminho que é apresentado para uma maior proximidade, ignorando 

as razões que motivam o eventual distanciamento (estratégico) adotado por pessoas  

trans – algumas das quais apontadas ao longo da análise das notícias. 

Acreditamos que a falta de diálogo é motivada por uma perversa circularidade: 

enquanto preconceitos promovem invisibilizações, invisibilizações promovem 

preconceitos. Um espaço que seja identificado como (re)produtor de violências tenderá  

a  ser  evitado.  Muitas  vezes  identificado  como  espaço  de  democracia,  de quebra de 
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tabus, onde cabe o pensamento crítico, o jornalismo também pode ser terreno fértil para 

a mera reprodução do que está colocado: 

redações, são apenas recortes dali de fora, e às vezes recortes muito 

mais perversos, porque você espera que quem já chega a um nível de 

leitura e esclarecimento de entendimento do mundo, pessoas que tão 

escrevendo sobre o mundo, sobre outras pessoas, que escutam vários 

relatos, presenciam várias dores, você acha que isso vai ter uma ação 

transformadora benéfica no sentido de uma ampliação de olhar, e não. 

Aí você leva um tapa maior porque você acha que isso vai acontecer e 

isso na verdade não acontece. Então assim, a redação é um grande 

reprodutor de preconceito, né, tanto entre si, tanto na intranet, quanto 

fora (MORAES, 2015). 
 

Reconhecer essa reprodução de preconceitos, para assim dar início ao processo 

de reflexão sobre o porquê disso acontecer, almejando construir, ou aumentar, 

possibilidades de mudança, é fundamental pois, como acontece com tudo aquilo que 

produzimos, o jornalismo não acontece no vácuo, desvinculado do contexto e condições 

de produção em que está inserido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Iniciamos esta seção final – em que apresentamos algumas das principais 

conclusões a respeito dos discursos jornalísticos em estudo – com o reconhecimento de 

que nossa análise, apesar de afirmada em relação aos discursos sobre travestis e 

mulheres e homens transexuais, incide principalmente sobre as duas primeiras 

identidades. Reflexões com foco nas especificidades das vivências e lutas de homens 

trans são raras. Reconhecendo que esse fato poderá ser lido como uma fragilidade do 

presente trabalho, tendo em conta a maior invisibilização que tais sujeitos normalmente 

enfrentam (mesmo em relação a mulheres – trans e cis – e travestis), sublinhamos que 

essa foi uma escolha consciente: uma vez verificada a quase inxistência de notícias 

referentes a homens trans – uma ou duas no total dos dois jornais –, e sendo esse o  

nosso objeto de estudo (os discursos jornalísticos), decidimos focar nossa atenção, 

principalmente, nos sujeitos que mais frequentemente são tema dos textos produzidos. 

Defendemos, contudo, serem necessários trabalhos urgentes (não apenas acadêmicos) 

sobre/com/desses sujeitos, em que sejam levadas em conta suas vivências e demandas 

específicas, sem ignorar o que de comum partilham com travestis e mulheres trans. 

Acreditamos que para pensar a quase-inexistência desses sujeitos nos jornais (e 

período) analisados é necessário, primeiro, pensar a sua invisbilidade social. Deixamos 

uma hipótese para essa tarefa: em função da leitura hegemônica cissexista de que 

homens trans são, em verdade, mulheres, seu silenciamento decorre 1) do apagamento 

histórico de que mulheres são alvo – principalemnte aquelas que colocam em causa a 

ideia universal de ‘mulher’ –, e 2) da suposta apropriação de direitos e privilégios 

masculinos (LEITE JR. 2008), ou seja, o questionamento do ‘ser mulher’, socialmente 

relacionado a ideias de submissão, docilidade, passividade, enfim, dependência 

(WITTIG, 1992). Contrariamente, a visibilidade de mulheres trans e travestis é maior – 

em relação a homens trans, ainda que muito reduzida – porque socialmente é 

relacionada à perversidade, à bizarra e incompreensível renúncia da masculinidade, do 

‘ser homem’, em última instância, do pênis, percebidas como as performances, posições 

e símbolos de maior desejo na sociedade patriarcal – ou seja, a renúncia ao poder de 

dominação e ao reforço da virilidade, supostamente unitária e universal dessa categoria 

identitária/política. 
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Em segundo lugar, frisamos que apesar de todas as violências a que pessoas  

trans são diariamente sujeitas – violências essas que são variadas, como são variados os 

sujeitos, marcados não apenas pela transfobia/ cissexismo mas por outros marcadores, 

que sustentam o racismo, classismo, LGBfobia, etc. –, suas vivências não devem ser 

reduzidas a isso. É a articulação em torno da resistência e afirmação de suas identidades 

e experiências que possibilita, muitas vezes, construir alianças e afetos que 

ressignificam suas vidas, grandes demais para caberem numa imagem universal (seja de 

doentes e/ou criminosas) de assujeitamento, de não-agência (assim desejada pelo  

sistema cis-heteronormativo). É de Foucault (1999) a afirmação de que o contra-poder 

atravessa indivíduos e estratificações sociais, não sendo possível afirmar que seus 

pontos de resistência são fixos e imutáveis. Assim compreendidos, permeados por 

confrontos (internos e externos), os movimentos sociais – pensamos principalmente nos 

movimentos de travestis e transexuais, negro, feministas, de prostitutas e LGBT – têm 

possibilitado a articulação entre sujeitos, fomentando seu empoderamento, partilha de 

experiências e estratégias de lutas, que têm consequências nas suas vidas, a nível micro, 

se multiplicando no contato com outros/as, mas também nas ações e demandas  

coletivas, a nível macro. Neste último, levando em conta que os movimentos sociais  

têm o objetivo de questionar a ordem social estabelecida e visibilizar suas visões de 

mundo e vontade de transformação social (HABERMAS, 1997), consideramos que é 

essencial a sua ação junto da mídia, espaço onde – apesar do crescente peso da   internet 

– ainda são realizados os principais jogos de poder para o agendamento da discussão 

pública. Esse agendamento não diz apenas respeito aos temas mas também aos 

enquadramentos e interpretações dominantes e possíveis (MCCOMBS, 2005) – o que 

dizemos pode ser facilmente percebido se tivermos em conta dois fenômenos que 

apontamos no trabalho: a aids (apelidada pela mídia, inicialmente, de ‘peste gay’) e a 

transexualidade (nomeada de ‘transexualismo’ pelos saberes oficiais, que 

condicionaram, e condicionam até hoje, os discursos midiáticos), ambos alcançando um 

público mais alargado, portanto entrando nos debates de interesse público, através da 

mídia, que também condicionou as leituras e falas que sobre eles se propagavam 

Defendemos que, ainda hoje, para pensar a (re)construção de representações 

sociais é necessário pensarmos sobre jornalismo. Simultanemaente, pensar o jornalismo 

é pensar a sociedade em que ele é desenvolvido. Ou seja, os mundos que constrói, as 

posições que assume (explicita ou implicitamente), apenas são possíveis dentro de um 
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contexto sociohistórico. As compressões do que seja (in)justo, os conflitos sociais que 

sejam tachados de (i)legítimos, importantes para o alargamento, ou estreitamento, do 

bem social, são culturalmente fundamentadas. O jornalismo não escapa a isso. Assim, 

rejeitamos as leituras que, universalmente, o afirmam como transformador, bastião das 

lutas por condições de vida mais dignas para a população – desde logo porque 

‘população’ é um conceito universalista, abstrato, que não leva em conta a 

multiplicidade de sujeitos que a constituem. Pessoas trans não cabem nesse conceito, 

como também não cabem dentro do conceito de ‘público’ dos jornais analisados, pois 

suas identidades ainda são demasiadamente atreladas aos discursos patologizantes. 

Assim, suas vidas apenas cabem dentro de espaços concretos, tanto na sociedade em 

geral como nos jornais, em que a agência é apagada e em que sua existência é resumida, 

de maneira geral, à doença (onde proliferam construções como: ‘diagnoticado com 

transtorno de gênero’, ‘vivem em corpo errado’, ‘quer ser tratado como mulher’, etc.) e 

ao crime. 

Muitas vezes afirmados como extremamente distintos, JC (jornal de referência) e 

Aqui PE (jornal popular), não revelaram muitas diferenças no tratamento dos assuntos 

em foco. Algumas podem ser apontadas, como já o fizemos – o maior número de 

notícias sobre travestis no jornal popular (no caderno de Polícia) é a mais flagrante, para 

além de uma abertura aparentemente maior para a fala de pessoas trans –, contudo, de 

maneira geral, podemos afirmar que a matriz dominante nos discursos de ambos é da 

dramaticidade, abordando conflitos sociohistóricos como sendo individuais, 

interpessoais, com foco em um entendimento ‘familiar’, naturalizado, não-problemático 

dos fenômenos. Assim, são reproduzidas as já mencionadas concepções hegemônicas 

sobre transexualidade e travestilidade. Isso acontece, defendemos, não porque os/as 

produtores/as de informação são, na sua essência, transfóbicos/as, mas porque os seus 

modelos interpretativos são moldados pelas realidades com que (con)vivem. Como 

deixam perceber várias das falas das/os entrevistadas/os, elas/es estão em harmonia com 

os discursos patologizantes – relacionando isso ao seu distanciamento (pessoal, 

profissional, afetivo, etc.) de pessoas trans, como esperar que os discursos jornalísticos 

fossem diferentes? Acreditamos que a pressão do público, trans ou não, é essencial para 

uma mudança. Afinal, ainda que não percebamos o jornalismo como transformador, 

acreditamos que ele pode, e deve, ser participante nesse processo. A atividade 

profissional não é realizada distante do público, pelo contrário, é por meio dos inputs 
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que deste recebe que se vai adaptando. Por outras palavras, o jornalismo acompanha a 

sociedade, tal como os conflitos que nela se materializam, procurando instigar a  

reflexão sobre eles. Naturalmente, essa reflexão será condicionada por diversos fatores, 

de entre os quais apontamos a pressão dos sujeitos que procuram, ou não, mudanças 

discursivas/ cognitivas/ culturais. 

Reconhecendo que o jornalismo não pode atuar fora do contexto cultural, pois 

condiciona e é condicionado pelas possibilidades de existência do real, é preciso 

salientar que, quanto a isso, o jornalismo e as/os jornalistas não se podem 

desresponsabilizar. Envolvidas/os no desenvolvimento e fabricação da própria história, 

noticiando-a diariamente, seu olhar não pode ser acrítico, tampouco unidirecional, 

justificando tal com eventuais obstáculos organizacionais (como a falta de espaço para 

escrever ou a falta de tempo para pensar e produzir), que não ignoramos existirem, mas 

que não devem servir como mecanismo de defesa para justificar violações. Uma coisa é 

não haver tempo ou espaço para dar a conhecer realidades complexas, que demandam 

um maior aprofundamento para serem retratadas, outra bem diferente é reproduzir 

preconceitos, onde a falta de tempo ou espaço, pela utilização que deles é feita, dizem 

menos do que as posturas dos sujeitos perante os acontecimentos selecionados, 

trabalhados e divulgados. 

Pontuamos também que, das notícias mapeadas, o desrespeito pela identidade de 

gênero foi menos notório nas raras ocasiões em que as matérias foram construídas com 

base em falas de pessoas trans (de que são exemplo as notícias de 24 e 25/26 de janeiro 

de 2014 do Aqui PE). Este fato leva-nos a concluir que, como defendido por 

tranfeministas, urge que essas pessoas sejam autoras de suas próprias histórias, que 

falem em seu nome, não que sejam somente faladas, como acontece atualmente, com a 

predominância de fontes médicas e policiais (quando as fontes surgem identificadas). 

Esse projeto, contudo, não é compatível com o que atualmente está posto, em que 

pessoas trans são consideradas como incapazes para falarem por si. Assim, também no 

jornalismo, em que as fontes são selecionadas em função, principalmente, de sua 

autoridade e posição social para falar sobre determinado assunto, homens e mulheres 

transexuais e travestis são preteridas, ocupando a última posição desse sitema 

hierárquico, mesmo quando são elas que estão no centro do acontecimento. Nesse 

processo, a imparcialidade jornalística, muitas vezes levantada como bandeira para 

justificar as decisões ao longo de todo o processo de construção e divulgação dos textos, 
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concorre para a desresponsabilização e despolitização, tanto da ação jornalística como 

dos acontecimentos que trabalha. 

O jornalismo encontra sua fonte de alimentação nessa capacidade de ‘fazer falar’ 

(característico da ‘sociedade de controle’), para então trabalhar e colocar em circulação 

as reinterpretações que opera. Tal reinterpretação, como afirmado, é feita com recurso 

aos enquadramentos possíveis, assentes nos modelos culturais hegemônicos. Assim, 

sobre pessoas trans, tanto quanto conseguimos perceber, é frequente a harmonia com os 

mecanismos de controle desses (e outros) corpos, - ele mesmo instituido como um 

desses mecanismos? – (re)produzindo efeitos sobre estes e não, principalmente, sobre 

quem os produz. Isso acontece, também, pela exclusão/ apagamento de suas vozes, bem 

como de sua pluralidade de vivências. 

Por fim, sublinhamos que o jornalismo não deve, contudo, ser olhado como 

espaço monolítico. Sendo um dos locais privilegiados de (re)construção da realidade 

social, onde constantemente estão em conflito interesses de diversas ordens, é  

necessário que sobre ele sejam realizadas ações de pressão/ transformação. Acreditamos 

que um dos atores essenciais nesse projeto, pela posição que ocupam (intena à  

estrutura), é a/o jornalista, sujeito que, mesmo operando dentro de uma organização 

rigidamente estruturada, tem alguma autonomia para contornar a política editorial e 

fazer frente às pressões do capital (BREED, 1999). Estas considerações devem contudo 

ser pensadas em relação ao objeto em estudo, evitando a generalização que pouco nos 

diz: quando analisamos as entrevistas realizadas com as/os editoras/es dos jornais, é 

perceptível que na construção das notícias sobre transexualidade e travestilidade, 

normalmente, não são elencadas dificuldades de ordem estrutural. Ou seja, ainda que 

seja reconhecida a dificuldade dos/as jornalistas trabalharem em redações cada vez mais 

enxutas, pressionados/as por tempo e espaço, em que as políticas editoriais certamente 

condicionam os materiais produzidos, essas considerações não são feitas em relação aos 

temas em estudo, ocorrendo mesmo a defesa de como estes são tratados, registrando-se 

mais vezes a resistência do que a abertura à problematização desses discursos (tal 

postura também deverá ser pensada tendo em conta a lealdade que as/os  

trabalhadoras/es ‘devem’ à empresa onde trabalham e que representam). 

Isto não significa, certamente, que a estrutura organizacional não coloca limites  

à  publicação  de  determinados  materiais,  com  os  quais  jornalistas  também precisam 
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negociar para os ultrapassar – afinal, a probabilidade de sucesso da publicação será  

tanto maior consoante esta esteja em harmonia com a política editorial, bem como em 

harmonia com os esquemas interpretativos/ valorativos do público –, mas que a 

percepção desses limites, e consequentes tentativas de transgressão, sobre notícias 

relacionadas a transexualidade e travestilidade, ainda são, julgamos, muito ténues, uma 

vez que as/os produtoras/es de informação (cis, privilegiados) são também 

condicionados pela sociedade cis-heteronormativo (geralmente, não a compreendendo 

como tal). Relembramos contudo que ‘o’/’a’ jornalista é uma entidade abstrata, em 

verdade, o que existe são jornalistas, com diferentes histórias de vida, valores e 

marcadores socias (BOURDIEU, 1997). 

Ainda que não consideremos que a publicação de notícias é definida, 

unicamente, por uma série de decisões arbitrárias, resultado de ações individuais – 

noção postulada pela Teoria do Gatekeeper –, sublinhamos que a subjetividade dos 

produtores de informação (jornalistas, editores, etc.) é essencial nesse processo. Pensar  

o jornalismo como uma máquina automatizada, em que os/as profissionais colocam de 

parte seus valores e identidades para exercer as funções com imparcialidade (assim se 

alinhando perfeitamente aos objetivos das empresas, suprimindo seu sentido crítico), 

seria sinônimo de uma leitura que se postra perante a suposta inevitabilidade do mundo, 

ignorando a multiplicidade de vivências e potências que o constituem (e aos sujeitos). 

Exemplo dessa variabilidade na leitura e ação das/os jornalistas é, por exemplo, o 

trabalho que Fabiana Moraes tem desenvolvido em reportagens especiais, inclusive com 

foco em pessoas trans – como a já referida no corpo do trabalho sobre Joicy, uma  

mulher transexual do agreste pernambucano –, nos quais é possível perceber um  

discurso diferente daquele que mapeámos no jornal para o qual trabalhava. Torna-se 

portanto importante questionarmo-nos sobre os caminhos pelos quais em um mesmo 

jornal é possível conviverem discursos tão diferentes, que por um lado reproduzem as 

violências cissexistas (naturalizadas que estão) e, por outro, as tentam  denunciar/  

rejeitar (certamente enfrentando mais dificuldades para nascerem midiáticamente). Para 

tal reflexão, deverá portanto ser tida em conta a complexidade do jornalismo, composto 

não apenas pelas limitações que o mercado e ideologias dominantes impõem, mas pela 

ação criativa e subversiva que diferentes atores, onde incluímos as/os jornalistas – 

enquanto categoria profissional não redutível a uma imagem universal e estática –, 

colocam em prática. 
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Mesmo que os setores privilegiados, com maior poder social, sempre tenham 

maior capacidade de atuação e influência, não devemos esquecer que o jornalismo é 

espaço conquistado pela democracia. Nele são construídos os debates que orientam a 

discussão pública, abrindo assim espaço à reflexão. Se consideramos que o jornalismo 

não pode ser percebido, de maneira geral, como instância transformadora da sociedade, 

não ignoramos contudo a sua potencialidade de visibilizar fenômenos, colocando em 

causa, possivelmente, a realidade ‘tal como ela é’ e, assim condicionar as realidades 

possíveis de existir. Julgamos que é sobre esse processo de visibilidade – de que forma 

ele é pensado e realizado – e agendamento midiático que é necessário trabalharmos. É 

também nossa responsabilidade, de todas/os aquelas/es que o percebem como espaço 

fundamental na construção de mundos, insistir nele, questioná-lo e implodir suas 

certezas (que em verdade são as certezas hegemonicamente construídas). Como a 

sociedade não muda gratuitamente, o mesmo acontece com o jornalismo. É um trabalho 

constante, demorado, mas necessário, em que são precisas tantas vozes quanto possíveis 

– principalmente aquelas que com maior propriedade, porque constantemente colocadas 

à margem, podem denunciar e reclamar por mudanças. 

Se defendemos que o jornalismo por si só, como se fosse uma entidade 

imaginada de forma dissociada das demais instituições, não conserva ou transforma a 

realidade social, defendemos também que não devemos desistir de o transformar.  

Afinal, ele não é, essencialmente, força que molda a sociedade, mas o reflexo (nunca 

completo e/ou completamente visível) das forças que a moldam. Seguir em frente no 

combate às variadas formas de opressão que diariamente ceifam vidas é urgente. Nesse 

caminho, o jornalismo não pode mais ser pensado como estando à margem do processo 

de reprodução/transformação da realidade social, quer queira(mos) ou não. 
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ANEXO A – Tabela de entrevistadas/os. 
 

 

 

 
 

André Galvão Graduado em Jornalismo pela Universidade Católica de 

Pernambuco (1987), trabalhou na já extinta Folha de 

Pernmabuco antes de entrar no JC. Em 1989 é  contratado 

como repórter platonista pela empresa em que trabalha 

atualmente. É editor do caderno Cidades desde 1996. 

Bianca Negromonte Graduada em Jornalismo pela Universidade Católica de 

Pernambuco (1992), trabalhou na já extinta Folha de 

Pernmabuco. Entrou no JC em 1991, onde trabalhou por longo 

período na seção de Economia. Em 2014 ocupa o cargo de 

editora nos cadernos Brasil, Internacional e Política. No início 

de 2016 foi demitida, em conjunto com outras/os 10  

jornalistas da empresa. 

Cleide Galdino Graduada em Jornalismo pela Universidade Católica de 

Pernambuco (1988), contabilizou 26 anos como jornalista do 

grupo Diários Associados. Começou a sua carreira no Diário 

de Pernambuco na editoria de Brasil, Mundo e Últimas 

Notícias. Após 8 anos como repórter em diversas setorias, 

ocupou o cargo de editora assistente no caderno de Vida 

Urbana. Em 2010 integoru a equipa do Aqui PE como editora 

dos cadernos Cidade e Polícia. Em 2015 é demitida, em 

conjunto com outros/as 29 jornalistas da empresa. 

Fabiana Moraes Graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal 

de Pernambuco (1997). Em 1998 entra, enquanto estagiária,  

no JC, onde assina contratado profissional dois anos mais 

tarde. Mestra em Comunicação (2005) e Doutora em 

Sociologia (2011) na mesma instituição de ensino da 

graduação. No jornal em que sempre trabalhou, assumiu as 

funções de repórter especial em 2006. Em 2016 é contratada 
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 como professora adjunta (Núcleo de Design e Comunicação) 

pela UFPE. 

Gilvan Oliveira Graduado em Direito (1999) e em Jornalismo (2007) pela 

Universidade Católica de Pernambuco. No mesmo ano em que 

se forma como jornalista entra no JC como estagiário e, um 

ano mais tarde, é contratado como repórter. Em 2012 assume o 

cargo de editor nos cadernos Política, Brasil e Internacional. 

Na sequência do MBA Atlântico, tornado possível pelo 

convênio entre PUC-RJ e Universidades Católicas de Angola e 

Portugal, faz mestrado em Gestão na Universidade Católica do 

Porto (2014-2015). 

Paula Losada Graduada em Jornalismo pela Universidade Católica de 

Pernambuco, entra no Diário de Pernambuco, enquanto 

estagiária de Economia (o primeiro estágio aceite nesse seção 

do jornal), em 1987. Em 1988 é contratada como repórter. Até 

1998, ano em que se demite para abraçar outros projetos, 

assumiu diversas funções (como editora assistente, chefe de 

reportagem e editora executiva). Em 2000 volta ao jornal e  

seis anos depois, já como editora de 1ªpágina, retoma o cargo 

de editora executiva. Em 2009 conclui curso especialização  

em pós-graduação de Ciência Política pela Universidade 

Católica de Pernambuco. 

Rodolfo Bourbon Graduado em Jornalismo pela Universidade Católica de 

Pernambuco (2009). Nesse mesmo ano é contratado pelo 

Diário de Pernambuco como repórter. Cursa especilização em 

pós-graduação de História e Jornalismo na Universidade 

Católica de Pernambuco (2012-2013). Em 2014 entra no Aqui 

PE como editor assistente do caderno Esportes e no ano 

seguinte é nomeado editor geral daquele jornal. 
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ANEXO B – Roteiro de entrevistas. 

 

 

 
1. Valores e pressões profissionais 

 
Recolher depoimentos acerca dos valores que norteiam tanto o jornalismo 

(enquanto instituição) como a pratica profissional do/a editor/a.: porque o jornalismo é 

como é - e como é ao certo? Porque as notícias são como são? Explorar as concepções 

dos valores que norteiam jornalistas (objetividade? Que objetividade? Imparcialidade? 

Que imparcialidade? Que valores noticia? Que fontes? Etc.) – sem nunca perder de vista 

o tema em foco nas notícias analisadas: transexualidade/transgeneridade. Qual é (a sua 

percepção do) seu papel na discussão, decisão, enquadramento e tematização das 

pautas/notícias? 

 

 

 

2. Transexualidade/ Travestilidade 

 
Explorar as concepções acerca de (identidade de) gênero que entrevistados/as 

têm. Por que canais obtêm informação? Que preparação têm/procuram para tratar tais 

questões? Os/as entrevistados/as têm na sua rede de relações sociais/pessoais/afetivas 

pessoas trans? 

 

 

 

3. Jornalismo e mudança social 

 
Discutir a (possível quebra de) credibilidade dos/as jornalistas/ jornalismo junto 

do público. Discutir que tipo de conhecimento os/as jornalistas/ jornalismo estão/está a 

produzir. Qual é o direcionamento das perguntas e respostas (os/as jornalistas 

questionam apenas os intervenientes nas estórias ou questionam-se também a si 

próprios? – reflexividade; as respostas que se procuram são pensadas para que público? 

Quem é o público? Para quem escrevem os/as jornalistas?). Relação jornalismo – 

capitalismo – democracia. 
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ANEXO C – Textos selecionados do Aqui PE. 
 

 

 

24/01/2014 

Caderno: Últimas Notícias 
 

Título: O direito de ser “ela”. 
 

Lead: Delegado Thiago realizou cirurgia de mudança de sexo e deve assumir plantão de 

Goiânia como Laura. 

Texto: Quando passar a responder como plantonista da Delegacia Estadual de 

Atendimento à Mulher (Deam), em Goiânia, em fevereiro, a delegada Laura de Castro 

Teixeira fará mais do que assumir uma nova função na carreira. Ela deixará para trás 

parte da própria identidade, já que, até outubro do ano passado atuava como titular da 

delegacia de Trindade, na região metropolitana da capital goiana, com o nome de  

Thiago de Castro Teixeira. Às vésperas de completar 33 anos, em 26 de janeiro, 

divorciado e pai de dois filhos, ele fez cirurgia para mudança de sexo no fim de 2013. 

Encontra-se em recuperação e está na etapa final para se tornar legalmente “ela”. 

O pedido para lotação na Delegacia da Mulher foi feito pela própria delegada à direção 

da Polícia Civil de Goiás. A cúpula da corporação acompanha o caso desde que Laura 

decidiu mudar de gênero, em 2012. “Ela nos procurou logo após conversar com a 

família. Disse da sua decisão. Explicamos que era um assunto particular, mas que 

apoiaríamos, com acompanhamento profissional e psicológico, inclusive”, disse o 

delegado geral adjunto da Polícia Civil goiana, Daniel Felipe Diniz Adorni. 

O policial explicou que, do ponto de vista da corporação, o que interessa é o 

desempenho profissional. O investigador entrou nas fileiras da polícia goiana por meio 

de concurso realizado em 2008. Até então, era escrevente do 7º Tabelionato de Notas,  

na capital do estado, função que exerceu entre 1995 e 2009. A lotação como delegado  

de 3ª Classe ocorreu em 2010. A primeira missão foi no norte de Goiás, em Porangatu, 

onde foi lotado no Grupo de Repressão a Narcóticos da cidade. 

Com experiência na bagagem, foi transferido para a região metropolitana de Goiânia, 

onde passou pelos municípios de Senador Canedo (um dos mais violentos do entorno da 

capital) e de Trindade. Como Thiago, segundo o colega Daniel Diniz, o comportamento 
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profissional sempre se destacou. “A carreira é irrepreensível. Era um ótimo delegado. O 

que interessa é isso. A Polícia Civil não tem vergonha desse assunto. Tem vergonha é  

de corrupção e ineficiência. Tudo bem que essa questão não é uma bandeira da polícia, 

mas foi uma atitude de caráter da pessoa que ele, e agora ela, é”, disse o delegado-geral 

adjunto. O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Goiás (Sindepol), Fábio 

Alves de Castro Vilela, concorda: “É questão pessoal dela. O que importa é que sua 

conduta profissional é louvável”. 

Em sua página em rede social, o delegado se apresenta com a nova identidade: Laura de 

Castro Teixeira. Como imagem de fundo, chama a atenção uma fênix renascida, 

publicada em outubro do ano passado, que teria sido à época da cirurgia para mudança 

de sexo. Nos comentários das fotos, já com o visual feminino, familiares, amigos e 

colegas de trabalho postam mensagens de apoio. 

Abaixo de duas fotografias situadas no centro, acima do texto: O antes e o depois. Nas 

redes sociais Laura recebe o apoio de amigos e familiares. 

Preconceito 

 
A psicóloga e mestre em saúde mental Beth Fernandes conhece bem os problemas que a 

futura delegada Laura terá de enfrentar. Operada desde 2005, a especialista era  

servidora pública em Goiás na época em que passou pelo procedimento para mudar de 

sexo. Ela denuncia uma “transfobia institucionalizada” no estado, mas reconhece que a 

permanência da delegada na polícia é um avanço. “Em outros casos recentes, as 

transexuais tivera, de se aposentar. Foi o caso da cabo Maria Luiza, da Aeronáutica, 

tratada como doente pela corporação”, lembra Beth, que preside a Associação de 

Travestis e Transexuais de Goiás. 

Mas ela frisa que a transferência de Laura à Delegacia da Mulher pode ser classificada 

como preconceito, caso haja restrições para posteriores alterações de área. “Se ela quiser 

ir aos setores de homicídio ou combate ao tráfico de drogas, por exemplo, não deve 

haver impedimento. E será preciso fazer um trabalho forte de combate à discriminação 

para que ela não tenha de ouvir gracejos, nem sofrer assédio moral dentro da Polícia 

Civil. Infelizmente, algumas instituições ainda têm um olhar extremamente sexista, 

moralista e machista”, acrescentou. 
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25-26/01/2014 

 

Caderno: Geral 
 

Título: Transexual luta por operação 
 

Lead: MPPE entra em ação para que plano de saúde cubra cirurgia de redução de 

mamas. 

Texto: Há 4 anos o ativista social Leonardo Tenório, 24 anos, começou uma batalha. 

Para conseguir algo simples, que qualquer pessoa espera: ser e sentir você mesmo. 

Nascido biologicamente do sexo feminino, mas transexuado desde os 19 anos, ele sonha 

com a cirurgia de redução das mamas. Diz que embora tenha características masculinas, 

proporcionadas por medicamentos hormonais, o seio tira tudo aquilo já conquistado. 

Para escondê-los, utiliza diariamente uma espécie de faixa, o mais apertado possível. 

Agora, a mamoplastia tão desejada pode estar mais perto de ser feita. Depois de ter o 

pedido autorização do procedimento negado várias vezes pelo Plano de Saúde Amil, ele 

espera uma resposta positiva da ação civil pública que foi impetrada pelo Ministério 

Público de Pernambuco (MPPE) contra a empresa de saúde. 

Além de requerer que a Amil realize o procedimento em todos os transexuais clientes e 

autorizados pelo Conselho Federal de Medicina, a ação pede a reparação dos danos 

morais coletivos e individuais. Caso a ação seja acatada, o valor será estipulado pelo  

juiz da 17ª Vara Cível da Capital, onde o caso tramita. De acordo com os promotores de 

justiça de Defesa do Consumidor, Maviael Souza, e de Defesa dos Direitos Humanos, 

Maxwell Vignoli, autores da ação em julho do ano passado, o MPPE tentou acordo com 

o plano de saúde mas não houve consenso. Na época, a empresa alegou que não existia 

previsão contratual ou legal para autorizar o procedimento. 

“O argumento da empresa não é válido porque o plano tem que garantir direito à saúde. 

Precisa dar bom desenvolvimento físico e mental e não é o que está acontecendo. Ele 

precisa fazer a cirurgia para que se sinta bem”, argumentou o promotor Maxwel  

Vignoli. Segundo ele, a cobertura obrigatória, inclusive, consta na Resolução Normativa 

nº 262/2011 da Agência Nacional de Saúde (ANS). 



262  

Outro argumento em que os promotores se apoiam é o fato de psicólogos e psiquiatras 

terem prescrito a Leonardo a realização da cirurgia. Desde 2010 ele é acompanhado 

psicologicamente e foi diagnosticado com transtorno de identidade de gênero. No laudo, 

os médicos informam que o procedimento iria contribuir com bem estar físico e social 

do ativista. 

Abaixo da foto no centro da matéria: Leonardo Tenório sonha com a mamoplastia 

Entrevista >>Leonardo Tenório 

Como começou a batalha para conseguir fazer a cirurgia? 

 
Eu tento há 4 anos. Antes eu era do Sistema Único de Saúde (SUS). Tinha ido ao 

Hospital das Clínicas (HC) para alguns exames, para pegar hormônio etc. Decidi fazer a 

cirurgia, mas eles não tinham médico e não faziam. Resolvi mudar para o plano de  

saúde Amil. Quando terminou toda a parte burocrática, eu fui ao médico para saber se 

poderia fazer a cirurgia. A médica autorizou. Tive que fazer acompanhamento 

psicológico e o laudo me diagnosticou como transexual. Atestaram que eu posso fazer a 

cirurgia. Sabendo disso, dei entrada na Amil para fazer o procedimento, mas eles 

negaram. Disseram que eu não poderia fazer porque eu era transexual. Tentei várias 

vezes, sem sucesso. Acabei ficando doente. 

O que você teve? 

 
Fiquei com depressão e ansiedade. Tomo remédio diariamente para controlar as 

doenças. Depois de tanta negativa, a pessoa não aguenta porque é o que eu mais quero. 

Tento ser forte, mas acabei ficando doente. Acho um desrespeito. Tenho o corpo, a voz 

masculina, todo mundo me conhece como Leo, mas tenho seio. Para mim isso diminui 

muito minha autoestima. Eu não me conheço. Atrapalha minha vida conjugal, sexual. 

Não entendo o porquê não autorizam, é uma cirurgia simples. Acho que isso é puro 

preconceito. 

Quando você decidiu ir até o Ministério Público? 

 
Após eles negarem o direito de fazer a cirurgia em julho do ano passado. Tentamos um 

acordo, mas o plano disse que não iria autorizar a cirurgia de nenhum caso transexual. 

Resolvi procurar o Ministério Público para fazer a minha cirurgia e para que pessoas 
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que queiram também consigam. Conheço pelo menos 30 transexuais que fizeram de 

forma clandestina porque não conseguiram através do plano. Se arriscaram. 

 

 

 

7/02/2014 

 
Caderno: Polícia 

 

Título: Travesti preso em motel 
 

Texto: Um travesti foi preso anteontem, por suspeita de traficar drogas em um quarto de 

motel, no bairro de Indianápolis, em Caruaru, no Agreste. Jailson Alves de Lima, mas 

conhecido como Ramona, foi autuado em flagrante portando 34 pedras de crack. A 

polícia chegou até o suspeito depois de receber uma denúncia que ele estava praticando 

o crime juntamente com uma mulher, que não foi encontrada. Jailson já tem passagem 

pela polícia por tráfico. Ele foi para a Penitenciária de Caruaru. 

 

 

 

12/2/2014 

 
Caderno: Polícia 

 

Título: Tejipió 
 

Lead: Travesti assassinado na rua 
 

Texto: O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando a 

morte do transexual Alexsandro José dos Santos Alderotti, 32, conhecido como Rafaela. 

A vítima foi assassinada a tiros na noite da última segunda-feira na Rua Afrígio de 

Magalhães, em Tejipió, na Zona Oeste do Recife. 

Testemunhas contaram que Rafaela teria ido a um telefone público perto de casa para 

falar com o marido, que mora na Itália, quando foi morto por dois homens em uma 

moto. A vítima levou cerca de 10 tiros à queima-roupa. 

De acordo com a polícia, o crime, com sinais de execução, pode ter ligação com o 

tiroteio que resultou na morte do menino Miguel Almeida de Lima Freitas, de seis anos, 
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morto com um tiro na cabeça no Totó. Os tiros seriam para Walber Gutemberg Ribeiro 

da Cunha, 19, que teria se envolvido em uma briga com o travesti na sexta-feira. 

 

 

 

4/04/2014 

 
Caderno: Geral 

 

 Título: Justiça 
 

Lead: Romário Obtém vitória contra transexual 
 

Texto: Decisão judicial da 25ª Vara Cível de Brasília, divulgada ontem, proíbe que Julio 

Campos Zampirolli, conhecido como Thalita, divulgue por meio de fotos e vídeos, ou 

narre fatos dos “encontros íntimos” que afirma ter tido com o deputado federal Romário 

(PSB – Rio de Janeiro). 

No dia 14 de março, Romário entrou com uma ação pedindo que Thalita fosse obrigada 

a não mencionar o nome dele, ou fazer relatos sobre sua vida íntima e privada em 

qualquer meio de comunicação ou rede social. Com parecer judicial favorável ao ex- 

jogador de futebol, Thalita terá que pagar R$ 10 mil para cada vez que descumprir a 

decisão. 

De acordo com a nota do Conselho Nacional de Justiça, Thalita não deve comentar 

publicamente acontecimentos “relativos ao suposto relacionamento havido entre as 

partes e eventualmente outras mulheres, bem como em redes sociais, sob pena de 

multa”. 

Tudo começou em 13 de dezembro do ano passado, quando Romário e Thalita saíram  

de mãos dadas de uma casa de shows no Rio de Janeiro. Para a justiça, a (sic) 

acontecimento não dá direito à (sic) Thalita de expor o deputado, por conta da 

“potencialidade lesiva a direito de personalidade, ainda que o autor seja pessoa pública e 

alvo de curiosidade de grande parte da população”. 

 

 

 

13/05/2014 

 
Caderno: Cidades 
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 Título: ENEM 

 

Lead: Travestis poderão usar nome social 
 

Texto: O travesti ou transexual que se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) 2014 poderá ser identificado pelo nome social nos dias e locais de realização  

das provas. Para isso, é preciso fazer o pedido pelo telefone 0800-616161, até o final do 

período de inscrição. A informação está no site do Enem elaborado pelo Instituto 

nacional de Estudos e  Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

No momento de fazer a inscrição, na internet, o nome a ser usado pelo travesti ou 

transexual é o que consta no documento de identidade, de acordo com a assessoria de 

imprensa do Inep. As inscrições começaram ontem e se encerram no dia 23 deste mês, 

no site do Inep. O valor da taxa de inscrição é de R$ 35 e pode ser pago até o dia 28 de 

maio. Estudantes da rede pública e pessoas com renda familiar até 1,5 salário mínimo 

ficam isentos do pagamento. As provas estão marcadas para os dias 8 e 9 de novembro. 

O edital do Enem com as informações completas sobre o exame está no site do Inep. O 

edital pode ser acessado em formato de leitura compatível com o Dosvox, sistema  

criado para pessoas com deficiência visual, e em vídeo na Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), para quem tem limitação auditiva. A expectativa do Ministério da Educação é 

que 8,2 milhões de pessoas se inscrevem. Nesta edição, detectores de metais estarão 

disponíveis nos locais de prova para reforçar a segurança. 

 

 

 

22/09/2014 

 
Caderno: Cidades 

 

Título: Alegria Total na Parada Gay 
 

Lead: Décima terceira edição da Parada da Diversidade aconteceu ontem em Boa 

Viagem 

Texto: Alegria e descontração marcam a 13ª Parada da Diversidade de Pernambuco, 

realizada ontem em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O desfile dos 12 trios elétricos 

teve  início  às  13h,  mas  a  concentração  começou  bem  antes  com  a    programação 
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desenvolvida no palco do Parque Dona Lindu. Entre as atrações que aqueceram o 

público estiveram as bandas Takita e Santa Clara. O desfile seguiu até o final do dia. 

Além da programação musical, o evento contou com a participação de ativistas e 

lideranças ligadas ao Movimento LGBT. Entre os convidados de honra estava o ator 

Sérgio Mamberti, que prestigiou a parada pela primeira vez. A secretária de Cultura da 

prefeitura do Recife, Leda Alves, falou da importância do evento para a conscientização 

da população acerca do respeito às orientações sexuais. 

Com o tema “Onde houver ódio, que eu leve o amor”, a atual edição da parada 

reafirmou a necessidade de se pensar políticas públicas de combate à homofobia. 

“Muitas coisas importantes foram alcançadas como a lei da pensão alimentícia para 

casais do mesmo sexo e a criação do Centro de Combate à Homofobia pelo Governo do 

Estado. Mas ainda há muito a ser feito”, destacou uma das coordenadoras do Fórum 

LGBT de Pernambuco, que organiza a parada, Íris de Fátima. 

O calor não impediu a animação do público. Muitos fizeram a opção de participar com 

figurinos criados especialmente para a ocasião, como a transformista Stefanny Witney 

Lark, 19 anos. “É o terceiro ano que eu participo. Sempre produzo uma fantasia especial 

para cada edição”, disse ela, que mora em Porto de Galinhas, Ipojuca, e esteve no 

desfile com as cores do seu time de coração, o Corinthians. 

 

 

 

1/10/2014 

 
Caderno: Geral 

 

Título: Nunca mataram tantos gays 
 

Lead: No ano passado, houve 313 assassinatos de homossexuais no país. O número é 

considerado alto. 

Texto: Enquanto no Chile, onde a população total é quase 18 milhões de pessoas, 

ocorreram quatro assassinatos de transexuais, travestis, lésbicas, bissexuais ou gays 

(LGBT) no ano passado, no Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, o número  

de 313 homicídios, segundo o levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia (GGB). 
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“Comparei esses índices e vi que a chance de um LGBT ser assinado aqui é 80 vezes 

maior”, explicou o antropólogo Luiz Mott, um dos pioneiros do movimento no país. 

Mott é o responsável pela pesquisa feita há mais de dez anos baseada em notícias 

divulgadas pela imprensa e denúncias coletadas principalmente em cidades do interior 

do país, onde as estruturas de garantia de direitos humanos é mais precária. Segundo  

ele, 44% dos casos de homofobia letal identificados em todo mundo ocorrem território 

brasileiro. 

Só no último mês foram registradas 16 ocorrências. De janeiro até hoje, foram 218 

mortes de LGBT no país, dos quais 71 por tiros, 70 a facadas, 21 espancados, 20 por 

asfixia, 11 pauladas e seis apedrejados, entre outros. 

Apesar dos números apontarem que a maior parte dos casos envolvem gays (124), Mott 

explicou que os transexuais são, proporcionalmente, os mais afetados pelos crimes. 

“Enquanto os gay representam 10% da população, cerca de 20%, as travestis não 

chegam a1 milhão e têm o número de assassinatos quase igual ao de gays”. Este ano, 84 

travestis foram assassinadas, número bem superior ao de lésbicas (cinco) e bissexuais 

(dois). 

“Nunca se matou tantos gays e, sobretudo, lésbicas, que teve um número muito maior  

de assassinatos do que em anos anteriores”, lamentou Mott. Ele acredita que a única 

forma de redução de ocorrências fatais seria a criminalização da homofobia. Luiz Mott 

ressaltou que há um Brasil cor-de-rosa das paradas gays e um Brasil vermelho “que 

pode ser representado pelos crimes e por amostras dadas por pessoas públicas como (o 

candidato à Presidência da República) Levy Fidelix (PRTB). Se ele tivesse falado 

metade do que disse sobre negros já estaria preso”, destacou. 

Projeto tramita no Congresso Nacional 

 
No Congresso Nacional, tramita desde 2006 um projeto que altera a Lei 7.716, de 

janeiro de 1989, que trata dos crimes de preconceito de raça ou de cor, criminalizando a 

homofobia e incluindo a prática na lei. O texto está na Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado desde o final do ano passado aguardando votação. 

No cenário internacional, o Brasil liderou, ao lado de Uruguai, Chile e Colômbia, uma 

resolução  que foi aprovada na semana passada  pela Organização  das  Nações   Unidas 
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(ONU), estabelecendo que a entidade apresente um estudo sobre as violações contra 

homossexuais ocorridas no mundo. (sic) Essa resolução é um segmento de uma outra 

apresentada em 2011 sobre o mesmo tema”, explicou Camila Asano, coordenadora de 

Política Externa da organização não-governamental Conectas Direitos Humanos, que 

desde 2006, tem papel consultivo na organização. 

Segundo ela, depois da apresentação do primeiro estudo sobre casos de violência, 

elaborado pela ONU, o tema perdeu espaço nas discussões da organização. Para Camila 

Asano, a nova resolução é uma maneira de assegurar as conquistas de três anos atrás. 

“Os grandes feitos dessa resolução, que o Brasil foi líder junto com a África do Sul, 

foram reconhecer como direito humano a orientação sexual e a identidade de gênero e 

de condenar a violência e a discriminação”, explicou. 

 

 

 

16/10/2014 

 
Capa 

 

Título: Atendimento a Transexuais 
 

Lead: Hospital das Clínicas vai criar um ambulatório específico voltado aos pacientes 

trans. Só faltam algumas nomeações para o serviço começar. 

 

 
 

Caderno: Cidades 
 

Título: Transexuais 
 

Lead: HC vai criar novo ambulatório 

 
Texto: Após receber, oficialmente, a habilitação para oferecer atenção especializada no 

atendimento a transexuais para mudança de sexo através do Sistema Único de Saúde 

(SUS), o Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco, pretende criar 

um ambulatório específico voltado à pessoa trans. A unidade foi batizada de Espaço de 

Cuidado e Acolhimento Trans e será composto por uma equipe multiprofissional das 

áreas de endocrinologia, ginecologia, enfermagem, psicologia e serviço social, além   de 
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urologia, nutricionista, dermatologista, otorrinolaringologista, fonoaudiólogo e cirurgião 

plástico. 

De acordo com a psicóloga Suzana Livadias, o HC só aguarda a nomeação e (sic) 

alguns especialistas para colocar o serviço em funcionamento. Após a escolha da 

equipe, os médicos serão capacitados através de uma parceria do HC com o Programa 

de Pós-Graduação em Psicologia da UFPE. A expectativa é de que a equipe de trabalho 

esteja completa até o fim deste ano. 

 

 

 

6/11/2014 

 
Caderno: Polícia 

 

Título: Barro 
 

Lead: Travesti detido por assalto 
 

Texto: Um travesti foi preso, na noite da última terça-feira, sob suspeita de tentar roubar 

o celular de um homem, na Avenida Doutor José Rufino, no Barro. Segundo a polícia, 

Sabrina piu piu, como é conhecida pelos amigos, era acostumada a fazer programas no 

Barro. Na delegacia, Sabrina negou o roubo e informou que tudo aconteceu por conta da 

inveja de outros travestis. Outro travesti, de nome não revelado, confirmou e detalhou 

toda a ação de Sabrina. 
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ANEXO D – Textos selecionados do Jornal do Commercio. 

 

 

 
24/01/2014 

 

Capa 
 

Titulo: Delegado de polícia troca de sexo em Goiás. 
 

Lead: Thiago agora se chama Laura e deve atuar na Delegacia da Mulher de Goiânia. 
 

 

 
 

Caderno:Brasil 
 

Titulo: Delegado faz mudança de sexo em Goiás. 

 
Lead: Cirurgia. Laura assumirá cargo na Delegacia da Mulher. 

 
Texto: Goiânia – Uma cirurgia de mudança de sexo realizada na Tailândia é o assunto 

do momento nos bastidores da segurança pública de Goiás. Há cerca de seis meses, um 

delegado da Polícia Civil entrou de licença médica e viajou à Ásia, onde submeteu-se à 

mudança de sexo. Em fevereiro, quando deverá voltar ao posto, no lugar do delegado 

Thiago de Castro Teixeira quem assumirá será a delegada Laura de Castro Teixeira. 

Ela possivelmente vai atuar na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher 

(Deam) Central de Goiânia, onde a titular, Ana Elisa Gomes Martins, carente de  

reforço, garante uma boa recepção. “Se ela vier, será recebida com profissionalismo e 

para atender uma grande demanda de um público carente”, informa Ana Elisa, que 

chefia uma unidade especializada com três delegadas adjuntas e quatro plantonistas. 

A mudança de nome foi autorizada pela Justiça, e por isso o novo registro civil 

do delegado passou a ser do sexo feminino. No facebook, desde outubro Laura aparece 

maquiada e com cabelos escovados, num visual que contrasta com a imagem pública do 

antigo Thiago, que já foi casado e tem dois filhos e geralmente usava terno. 

A história foi revelada ontem pelo jornal Diário da Manhã, que dá como certa a 

posse dela como delegada da Mulher de Goiânia. A reportagem mostrou a surpresa de 

alguns  ex-colegas  de  trabalho.  “O  delegado  era  implacável  em  ações  que  exigiam 



271  

demonstrações de ‘macheza’ e sua conduta era de um homem que exalava testosterona”, 

declarou um escrivão. 

O caso é tratado com cuidado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). A 

assessoria de imprensa da Policia Civil evitou informar à imprensa os  contatos  de 

Laura. Segundo a assessoria, o diretor-geral da PC, João Carlos Gorski, não comentará  

o caso, justificando que se trata de assunto pessoal “que não afectará em nada a parte 

administrativa”. 

APARÊNCIA. O delegado Thiago de Castro Teixeira se transformou em Laura, após 

operação.) 

 

 

 

14/02/2014 

 
Caderno: Capa dois 

 

Título: Opção de perfil transexual no Facebook 

 
Texto: O Facebook anunciou ontem que os membros da rede social terão novas opções 

de gênero em seu perfil, como transexual e intersexual. Os usuários também poderão 

escolher como querem ser abordados em posts ou mensagens “ele/dele(s)” ou 

“ela/dela(s)”. Essas novas opções estarão disponíveis primeiro para os usuários em 

inglês dos Estados Unidos. Mas a empresa anunciou, em sua página Diversity, que 

pretende expandi-las para as demais regiões do mundo. 

 

 

 

23/03/2014 

 
Caderno: 2ª edição 

 

Título: Transexual 

 
Texto: O Conselho Universitário da UFF, em Niterói, acatou esta semana o pedido de 

um estudante transexual do curso de biblioteconomia e documentação. Ele não quer ser 

chamado pelo nome de baptismo, William, nas aulas. Um dos primeiros membros do 

Projeto Arco-Íris, do AfroReggae, o jovem conquistou o direito de ser chamado de 

Rafaella. 
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28/03/2014 

 

Caderno: Brasil 
 

Titulo: Lea T posa de índia 

 
Texto: Lea T, a modelo transexual, encarna uma índia moderna para a Vogue Brasil e 

fala sobre sua vida nas passarelas: “O pior é não ter liberdade com o próprio corpo, no 

sentido de mudar o cabelo, ter uma tatuagem de hena nas mãos”. 

 

 

 

29/03/2014 

 
Caderno: Brasil 

 

Titulo: Troca de nome 
 

Texto: A 17ª Câmara Cível do Rio aceitou o recurso de apelação de um homem pela 

troca de nome e de sexo sem a necessidade de realização de cirurgia. Diagnotiscado  

com transtorno de gênero, ele se veste e é socialmente reconhecido como mulher. 

Relatou até ter iniciado mudança física com a ingestão de hormônios, mas sem desejar 

retirar o pênis. 

O desembargador Wagner Cinelli explicou o seu voto: “Não se pode confundir genitália 

com sexo. Aliás, um homem que, vítima de acidente, tivesse sua genitália extirpada não 

se tornaria, por isso, do sexo feminino”. 

 

 

 

15/05/2014 

 
Caderno: Brasil 

 

Título: Parada Gay reúne 100 mil pessoas 
 

Lead: Trajeto da pesseata mais parecia uma grande balada a céu aberto em São Paulo. 

Mas além da festa, militantes cobraram aprovação de leis contra homofobia. 
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Texto: São Paulo – A Parada Gay de São Paulo completou ontem 18 anos, mais 

compacta e mais jovem. Antecipada devido à Copa do Mundo, a passeata reuniu cerca 

de 100 mil pessoas, segundo a PM, que transformaram o trajeto entre a  Avenida 

Paulista e a Rua da Consolação, na região central, em uma enorme pista de dança. Até  

às 23h de ontem, nenhuma ocorrência 

A presença de jovens predominou, especialmente à tarde, quando os 14 trios 

elétricos criaram um clima de festa a céu aberto, contrastando com o clima  mais 

familiar de edições anteriores. “O tempo ajudou muito, virou uma grande balada. Ano 

passado estava chovendo, não deu para curtir”, disse Leonardo Ramos, 23. 

Dominante, a música electrónica às vezes dava espaço a hits funk como Show 

das Poderosas, de Anitta, e Beijinho no Ombro, de Valesca Poposuda, que levavam os 

jovens ao delírio. O engenheiro civil Diego Moreira, 26, veio sozinho, mas não teve 

dificuldade para se arrumar. “É a primeira vez que venho e estou amando. Já beijei 

muito!”, contou. 

Sindica de um prédio da região, Toyoko Sawazaki, 74, desistiu de se importunar 

com o barulho e foi olhar a festa com uma amiga. “É muito alegre, cada moço bonito. 

Mas não vou no meio”, disse, encostada numa parede, ao lado de um PM. 

A movimentação foi intensa nos postos médicos – cerca de 80% dos 

atendimentos eram por excesso de álcool. 

Mas a parada não foi só uma grande balada a céu aberto. Durante o trajeto, 

militantes cobravam a aprovação de leis contra a homofobia – tema da edição. 

Também não faltaram os políticos. Além do governador Geraldo Alckmin 

(PSDB) e do prefeito Fernando Haddad (PT), o ex-ministro da Saúde Alexandre  

Padilha, pré-candidato do Pt ao governo, compareceu ao evento. 

O trio elétrico Avassalador fechou os desfiles às 18h20. Depois houve show na 

praça da República. 

Ao encerrar o desfile, Nelson Matias, um dos organizadores, arrancou aplausos 

da multidão ao dizer que a luta não termina com a festa. “Mostramos nossa força na rua, 

agora vamos mostrar nossa força na urna”, disse. 
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Ele também recomendou que os participantes voltassem para casa em grupos e 

não aceitassem provocações. 

Pelo twitter, a presidente Dilma Roussef lembrou que o serviço Disque 100 pode 

ser usado para denunciar casos de violência envolvendo homofobia. 

 

 

 

17/06/2014 

 
Caderno: Brasil 

 

Titulo: Travesti é morto em prédio de boa viagem. 

 

Texto: Um homem de identidade não revelada foi assassinado a golpes de faca na 

madrugada de ontem, no apartamento 803 do Edifício Itapuama, na Rua Mamanguape, 

em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O mecânico Ulisses Júnior de Lima, morador do 

imóvel, é o principal suspeito de ter cometido o crime. 

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que era travesti, tinha acabado de fazer 

um programa com o acusado quando foi morto. Ulisses Júnior teria dito que estava sem 

dinheiro e que iria ao banco sacar uma quantia para pagar o serviço. O travesti não teria 

aceitado, iniciando uma briga com o suspeito. 

Segundo as investigações, Ulisses Júnior teria colocado o corpo da vítima em  

um saco plástico, o transportado em seu carro até um canavial em Ipojuca, no Grande 

Recife, e ateado fogo. Uma moradora do edifício, ao notar os rastros de sangue deixados 

na escada, acionou a polícia, que prendeu o suspeito. 

O caso está sendo investigado pelo delegado Wagner Domingues, da Delegacia 

de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ulisse Júnior foi encaminhado para o 

Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, Grande Recife. 

 

 

 

5/09/2014 

 
Caderno: Brasil 

 

Título: STF julgará identidade de transexuais 
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Lead: JUSTIÇA. Supremo decidirá se uma pessoa pode alterar o gênero na sua 

documentação sem uma cirurgia de mudança de sexo. 

Texto: Brasilia – Os ministros dos Supremo Tribunal Federal (STF) deverão decidir em 

breve se é possível um transexual alterar o gênero em sua documentação sem ter sido 

submetido a prodecimento cirúrgico para mudança de sexo. A maioria dos integrantes 

do STF já reconheceu que este é um caso de repercussão geral. Ou seja, a decisão 

tomada no recurso, que tramita em segredo de Justiça, deverá ser aplicada em processos 

semelhantes. 

Ao defender a existência da repercussão geral, a pessoa identificada pelas 

iniciais STC sustentou que a discussão é importante porque envolve a necessidade ou 

não de realização de cirurgia para modificar o fenótipo feminino para o masculino como 

condição para alterar o sexo no registro civil. 

No recurso, STC ressaltou que a decisão do Tribunal Federal trará repercussões 

para os transexuais que buscam adequar sua identidade de sexo à identidade de gênero, 

mesmo sem a realização de todos os procedimentos cirúrgicos. 

REPERCUSSÂO. 

 
Em sua manifestação, favorável ao reconhecimento da repercussão geral, o 

ministro Dias Toffoli afirmou que os temas envolvidos no caso têm natureza 

constitucional. “As questões postas apresentam nítida densidade constitucional e 

extrapolam os interesses subjetivos das partes, pois, além de alcançarem todo o universo 

das pessoas que buscam adequar a sua identidade de sexo à de gênero, também 

repercutem no seio de toda a sociedade, revelando-se inegável relevância jurídica e 

social”, disse o ministro, que é o relator do caso. 

 

 

 

19/09/2014 

 
Caderno: Cidades 

 

Título: Domingo de festa contra homofobia 
 

Texto: “Onde houver ódio, que eu leve amor”. O trecho da Oração de São Francisco é o 

tema da 13ª Parada da Diversidade, que acontece no próximo domingo (21), na Avenida 
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de Boa Viagem, no bairro homônimo, Zona Sul de Recife. Realizado pelo Fórum LGBT 

de Pernambuco e já consolidado no calendário estadual, o evento contará com 12 trios 

elétricos e prevê reunir cerca de 600 mil pessoas em defesa da causa LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros). 

A concentração será às 9h no Parque Dona Lindu, de onde a parada sai, às 13h, 

em direção à Padaria Boa Viagem. “A ocasião convida à reflexão sobre a necessidade  

de construir novas estratégias que visem a erradicação da homofobia e a  garantia 

integral de direitos à população LGBT. Mas é também tempo de reconhecer conquistas 

do movimento e reforçar suas lutas”, afirma Thiago Rocha, membro da Coordenação 

colegiada do Fórum LGBT de Pernambuco. 

Íris de Fátima, da representação lésbica, acredita que, para as mulheres 

integrantes do movimento, a parada é um momento de libertação. “É uma oportunidade 

de a mulher lésbica ir às ruas, mostrar suas feridas, seu jeito de ser, dialogar com o 

outro”, avalia. 

O tema escolhido não foi á toa. Pelo menos 312 gays, lésbicas e travestis 

brasileiros foram assassinados em 2013, conforme levantamento do Grupo Gay da 

Bahia (GGB). É uma média de um homicídio a cada 28 horas. A entidade estima que 

99% dos crimes foram motivados por homofobia. 

Apesar de apontar uma queda de 7,7% em relação a 2012, quando registradas 

388 mortes, a pesquisa destaca que o número de assassinatos de homossexuais cresceu 

14,7% nos últimos quatro anos. Pernambuco (34 vítimas) e São Paulo são os Estados 

onde mais LGBTs foram assassinados em 2013. O Nordeste segue como região mais 

violenta para esse segmento, com 43% dos assassinatos, seguido pelo Sudeste e pelo  

Sul, com 35%. 

Para realização do evento, a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do 

Recife (CTTU) bloqueará o trecho entre a Avenida Armindo Moura e a Rua Dona 

Benvida de Farias, das 6h às 22h. No total, 20 ruas que ligam a Rua dos Navegantes e a 

Avenida Boa Viagem estarão interditadas, sendo liberadas à medida que o desfile for 

passando. Durante todo o dia, 210 agentes de trânsito vão monitorar as vias e orientar os 

condutores. 
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20/09/2014 

 

Caderno: Política 
 

Título: Debate LGBT marcado por faltas. 
 

Lead: ATO. Paulo, Zé Gomes, Jair, Albaniss e Simone foram. Armando e Fernando 

enviaram representantes que não puderam falar. 

Texto: A sabatina da comunidade LGBT com os candidatos ao Governo Estadual e ao 

Senado, realizada ontem à noite, em uma boate no recife, não teve a presença de 

Arnaldo Monteiro (PTB), João Paulo (PT) e Fernando Bezerra (PSB). Em outros 

compromissos de campanha, o petebista e os socialistas enviaram representantes, mas 

não houve permissão para que os substitutos participassem do evento. De acordo com o 

diretor da ONG Leões do Norte, que organizou o encontro, Welligton Medeiros, o 

convite foi feito aos candidatos e não à coligação. 

Escalado para representar Armando, o candidato a vice, Paulo Rubem (PDT), 

subiu em um banco de plástico em frente à boate e usou megafone para discursar contra 

a decisão. “Faço parte de uma aliança política e não de um ajuntamento de pessoas. É 

estranho que um dos movimentos mais rerimidos e violentados da sociedade trnha uma 

atitude discriminatória e de repressão à liberdade de expressão. É uma contradição 

inaceitável”, falou. 

Bastante inconformado, Rubem disse que Paulo Câmara faltaria ao evento, 

sendo representado pelo vice, Raul Henry (PMDB), e que mudou de ideia após saber 

que Armando não poderia ir à sabatina. “Eles (o PSB) não fizeram nada pela 

comunidade LGBT em oito anos. Agora, no discurso, vão soltar um pacote de 

bondades”, reclamou. 

A chateação do pedetista não encontrou eco em Carlos Augusto Costa (PV), que 

se mostrou tranquilo ao saber que não poderia representar Fernando Bezerra, de quem é 

suplente. Já João Paulo não enviou substituto. 

Na mesa de debates, Paulo Câmara, Jair Pedro (PSTU) e Zé Gomes (PSOL) 

apresentaram suas propostas para o setor. Um ponto em comum entre os três foi a  

defesa da criminalização da homofobia. 
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“A área de direitos humanos atualmente não tem atuação eficiente. Pernambuco 

e São Paulo são os Estados que mais apresentam assassinatos de gays. Precisamos de 

delegacias especializadas e áreas separadas em presídios”, defendeu Zé Gomes. 

Já Paulo Câmara comprometeu-se em combater o preconceito nas escolas, criar 

centros de referência em atendimento LGBT no interior, elaborar uma lei estadual de 

combate à homofobia e promover melhor atendimento na rede de saúde. O socialista 

recebeu a proposta de criação de casas de apoio para homossexuais vítimas de 

preconceito e violência. “Esse é um tema novo, vamos levar a contribuição”. Disse. 

Jair Pedro cobrou do socialista, já nas considerações finais, que as propostas do 

candidato fossem apresentados (sic) em seu guia. A equipe de Paulo estava filmando 

todo o debate. 

INTERIOR 

 
Armando Monteiro passou o dia de ontem em atos por municípios da Zona da 

Mata Sul. Em Ribeirão, anunciou que irá aumentar o valor pago pelo programa Chapéu 

de Palha. O bemnefício, que varia entre R$ 100 e R$ 256, é pago aos trabalhadores ds 

cana, fruticultura irrigada e pesca artesanal na entressafra. O petebista, porém, não 

detalhou qual seria o incremento no valor. Ele cumpriu agenda em mais seis cidades da 

região. 

 

 

 

20/09/2014 

 
Caderno: Política 

 

Título: Holofotes para PSOL e PSTU 
 

Texto: Com a ausência de Fernando Bezerra (PSB), João Paulo (PT) e Oxis (PCB), a 

sabatina com os candidatos ao Senado ficou livre para Albanise Pires (PSOL) e Simone 

Fontana (PSTU) “brilharem”. Diferentemente dos rivais, bastantes (sic) criticados pelos 

organizadores do evento, as duas receberam elogios por participar do debate com a 

comunidade LGBT. 

Após uma rápida apresentação, Albanise e Simone responderam a questões de 

representantes  do  movimento  LGBT  com  ideias  similares.  As  duas  condenaram   a 
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violência contra gays, lésbicas transsexuais e garantiram ser favoráveis à adoção de 

crianças por casais homossexuais. “Essa é uma questão de ampliação de direitos”, falou 

Albanise. Já Simone defendeu um tratamento igualitário. “Casais homossexuais devem 

ter o mesmo direito dos casais heterossexuais”, declarou. 

Albanise e Simone afirmaram que os rivais eram omissos a (sic) causa LGBT  

por faltar à sabatina realizada pelo grupo Leões do Norte. Além dos demais temas 

ligados à área, elas também falaram sobre outros assuntos. As candidatas mostraram 

bastante sintonia nas respostas e não houve nenhum tipo de saia justa entre as duas. 

“João paulo e Fernando Bezerra se amparam no que fizeram no Executivo, mas não 

apresentam propostas para o Senado”, criticou Albanise. 

Apesar do empenho das candidatas, os organizadores sa sabatina precisaram 

chamar a atenção do público diversas vezes para evitar conversas paralelas durante a 

apresentação das propostas. “Defendemos ações não só para a comunidade LGBT, mas 

para toda a classe trabalhadora”, finalizou Simone. (F.B). 

 

 

 

22/09/2014 

 
Capa 

 

Titulo: Parada pede lei contra homofobia 
 

Lead: Marcha realizada em Boa Viagem defendeu aprovação do projeto que torne crime 

a discriminação por causa de orientação sexual. Fim da perseguição aos homossexuais é 

o desejo de milhares de pessoas que ocuparam a orla por oito horas. 

 

 
 

Caderno: Cidades 

 

Título: Parada cobra aprovação de lei contra homofobia 
 

Lead: DIVERSIDADE. Evento realizado na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul, se 

transformou num manifesto em defesa do projeto que torna crime a discriminação de 

pessoas por causa de sua orientação sexual 
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Texto: Em cerca de oito horas, gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros deram cor e voz 

à criminalização da homofobia, na 13ª Parada da Diversidade de Pernambuco, realizada 

ontem na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife e organizada pelo Fórum LGBT 

do Estado. A marcha concentrou seu foco na aprovação do Projeto de Lei 122, 

paralisado no Congresso Nacional e que torna crime a discriminação de pessoas por 

causa de sua orientação sexual. Pediu o fim da perseguição aos homossexuais, fazendo 

alusão, também, ao comportamento de parlamentares evangélicos por se manifestarem 

contra o reconhecimento dos direitos dessa parcela da população. 

Quatro horas antes do desfile, a concentração foi aberta com shows no Parque 

Dona Lindu. A primeira apresentação foi da Banda Takitá, cuja vocalista, Paulinha 

Delícia, é transexual. Na sequência, um balé infantil e a Banda Santa Clara assumiram a 

festa. Houve homenagem ao ator Sérgio Mambert, que veio de São Paulo. Quando 

dirigente do Ministério da Cultura, ele apoiou o Baile dos Artistas, antigo espaço da 

visibilidade gay em tempos de maior preconceito na sociedade. 

“Sempre darei meu apoio a essa luta. O Brasil tem que avançar na garantia de 

direitos, daí a importância em reconhecer a homofobia crime”, reforçou Mambert. Cerca 

de cinco mil pessoas participaram da concentração, segundo cálculo de policiais 

militares. Quando o desfile começou por volta das 13h, com 12 trios elétricos, puxado 

por uma bandeira de aproximadamente 15 metros de comprimento nas cores do arco- 

iris, outras centenas de pessoas se juntaram, na pista ou nas calçadas. “Mais importante 

que o tamanho do público é a manutenção da parada”, afirmou Tiago Rocha, do Fórum 

LGBT de Pernambuco. O percurso foi de quatro quilômetros. 

Entre os participantes, casais, grupos e simpatizantes da causa. Laylla Butson, 

vestida de madrasta de Branca de Neve, carregava a maçã envenenada, “a ser oferecida 

à homofobia”. No abre-alas, as expressões eram múltiplas: faixa com a frase tema do 

evento “Onde houver ódio que eu leve amor” e até homenagem ao Papa Francisco, feita 

por Sarita Metálica (Sérgio Steffano). Dos trios, discursos chamavam a atenção para a 

importância de escolher bem candidatos às próximas eleições, por causa de restrições de 

parlamentares evangélicos à luta homossexual. Entre a multidão, diferentes militâncias 

políticas. “Não há mais estímulo, mas não impedimos a manifestação de cada um”, 

explicou Tiago Rocha. Durante o desfile, brigas de galeras não pertencentes ao 

movimento foram contidas por policiais. 
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17/10/2014 

 

Caderno: Cidades 
 

Título: União habilita HC para cirurgia de troca de sexo. 
 

Texto: Após uma espera de 14 anos, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco (HC/UFPE), na Zona Oeste do Recife, passa a ser habilitado, pelo 

Ministério da Saúde (MS), para oferecer atenção especializada no atendimento a 

transexuais para mudança de sexo. Desde 2003, o HC já faz de maneira voluntária, 

através de linhas de financiamento para pesquisa, cirurgias dessa natureza, chamada de 

redesignação dos genitais. Ao atender as exigências da portaria do ministério, o hospital 

passa a receber recursos federais para realização de procedimentos como cirurgias, 

hormonioterapia e implantação de próteses de silicone. 

“Há 11 anos a nossa estrutura para atendimento e procedimentos depende da boa 

vontade de profissionais que acreditam no serviço e das doações de algumas medicações 

por parte de laboratórios”, disse o médico José Carlos Lima, professor de ginecologia da 

UFPE. Também coordenador da cirurgia de redesignação dos genitais no HC, ele 

acredita que o repasse de recursos através da União agilizará a cirurgia dos 50 pacientes 

cadastrados no serviço e que estão em fila de espera. 

“Como o hospital vai receber uma remuneração para realização dos 

procedimentos, será mais fácil dar conta dessa demanda através de uma atenção 

integrada”, acrescentou o médico. Assim, será mais fácil criar uma rede de apoio para  

os pacientes, que passarão a contar com um ambulatório especifico voltado para pessoas 

trans, que será chamado de Espaço de Cuidado e Acolhimento Trans. A unidade será 

composta por uma equipe multiprofissional: endocrinologista, ginecologista, 

enfermeiro, psicólogo e profissional de serviço social, além de urologista, nutricionista, 

dermatologista, otorrinolaringologista, fonoaudiólogo e cirurgião plástico. 

No momento, o HC aguarda a nomeação de alguns especialistas para colocar o 

serviço reformulado em funcionamento. Após a escolha da equipe, será feita uma 

capacitação através de uma parceria do hospital com o Programa de Pós-Graduação  em 
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Psicologia da UFPE. A expectativa é que o time de profissionais esteja formado, 

segundo as exigências da portaria do ministério, até o fim do ano. 

“Através da parceria com a psicologia, mostramos que estamos preocupados  

com um acolhimento longe de preconceito. Nosso objetivo é atender a expectativa do 

paciente, que nem sempre deseja cirurgia. Às vezes, ele só quer melhorar a voz, fazer 

um procedimento nas mamas ou reduzir quantidade de pelos”, reforçou José Carlos. Ele 

explicou que já é reconhecida e padronizada mundialmente uma cirurgia de 

redesignação genital de homem para mulher. Mas o procedimento contrário, de mulher 

para homem, ainda é experimental. “O HC já realizou, com fruto de pesquisas, uma 

cirurgia desse tipo. O paciente se submeteu à retirada da mama, dos ovários e das 

trompas, assim como teve fechada parte da vagina”. 

A segunda etapa do procedimento foi feita em Goiânia e contempla a introdução 

dos testículos siliconados, além de outros procedimentos. “Por não ser uma técnica 

avaliada, não entrou na tabela do Sistema Único de Saúde”, afirmou José Carlos. No  

HC já foram realizadas 16 cirurgias de redesignação dos genitais. O atendimento é feito 

por demanda espontânea e pode ser agendado no ambulatório de ginecologia por 

telefone (2126-3662). 

 

 

 

30/10/2014 

 
Caderno: Internacional 

 

Titulo: Transgênero de 10 anos ganha nova identidade 
 

Texto: Mauro, um menino de 10 anos de Buenos Aires, que nasceu garota, mas não se 

identificava com esse gênero, mudou seu registro e receber identidade e documentos 

masculinos. Na Argentina, a mudança pode ser feita sem ajuda da Justiça, diretamente 

no cartório de registro civil das cidades, no caso de menores, acompanhados  pela 

família. Mauro o mais jovem garoto a trocar de gênero oficialmente no País, mas a 

mudança contrária tem precedente ainda mais precoce: em outubro de 2012, garota 

transgênero de 6 anos obteve o novo documento. 
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17/11/2014 

 

Caderno: Brasil 
 

Titulo: Parada de Orgulho LGBT reúne milhares na orla de Copacabana 
 

Texto: Milhares de pessoas desfilaram ontem pela orla de Copacabana, zona sul do Rio 

de Janeiro, durante a 19ª Parada do Orgulho LGBT. Segundo estimativas da PM, por 

volta das 17h30, um milhão de pessoas participavam da manifestação pelo respeito à 

diversidade sexual. De acordo com a organização do evento, a expectativa é de que a 

média de público tenha atingido um milhão e meio. 

O objetivo deste ano é chamar a atenção para a luta pelos direitos iguais. Para 

Decileine Silva, travesti de 43 anos, a parada é o momento de a sociedade ver a força e a 

quantidade de apoiadores que o movimento LGBT possui. O professor de educação 

física Fernando César acha que o evento não é apenas para a comunidade LGBT, e sim 

uma festa para todos os cariocas. A organização do evento distribuiu cerca de 200 mil 

preservativos. 

 

 

 

21/11/2014 

 
Caderno: Brasil 

 

Título: Homofobia: 1 crime a cada 3 minutos 
 

Lead: VIOLENCIA Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, até o mês de outubro foram mais de 6,5 mil casos de violência relacionados  

a preconceito. 

(texto) São Paulo – A cada três minutos, um homossexual sofre algum tipo de violência 

no Brasil. Nos últimos quatro anos, o número de denúncias ligadas à homofobia cresceu 

acima dos 600%. O Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH – PR), registrou 1.159 casos em 2011. 

Neste ano, em um levantamento até outubro, os episódios de preconceito contra 

gays, lésbicas, travestis e transexuais já superam a marca de 6,5 mil denúncias. 
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Os jovens são as principais vítimas dos atos violentos e representam 33% do  

total das ocorrências. A cada quatro casos de homofobia registrados no Brasil, três são 

com homens gays. 

Estudante de Direito na USP, André Baliera, de 29 anos, foi espancado em 2012 

por dois homens no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Ele voltava a pé para 

casa pela Rua Henrique Schaumann quando dois jovens o ofenderam por causa da sua 

orientação sexual. Depois de uma discussão, acabou agredido pela dupla. 

“Nos primeiros dias, não saia de casa. Fui ao psiquiatra, tomei remédios e fiquei 

seis meses sem passar na frente do posto em que fui agredido”, conta Baliera. Quase 

dois anos depois, receio e medo ainda estão presentes no dia a dia, assim como o 

preconceito. 

Para a SDH/PR, o crescimento das denúncias é um fator positivo para combater  

a violência homofóbica. A coordenadora da área LGBT, Samanda Freitas, diz que o 

desafio é apurar os crimes. “Precisamos melhorar o atendimento desses casos e isso 

passa por treinamento dos policiais para que identifiquem os crimes de ódio LGBT e 

investiguem com o mesmo cuidado que as demais ocorrências”, afirmou. 

Cerca de 26% dos casos acontecem nas ruas das grandes cidades. 

 

 

 
22/01/2015 

 
Caderno: Cidades 

 

Título: Carnaval 2015: “Vem aí o Miss América”. 
 

Lead: Festejos: Grupo de transexuais e travestis querem (sic) retomar o baile que 

animava a Praça Maciel Pinheiro. 

Texto: A tarde da Segunda-Feira de Carnaval no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, 

pode ganhar mais brilho, plumas, paetês e saltos bem altos. É que a ONG Grupo de 

Trabalho e Prevenção Posithivo (GTP+) e associações de transexuais e travestis tenta 

resgatar, na Praça Maciel Pinheiro, o Miss América. É um concurso de fantasias criado 

na década de 1980 para garantir o direito desse público de brincar livre de perseguições 

homofóbicas. 
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A ideia é realizar o I Carnaval das Trans, informa Maria Clara de Sena, 

coordenadora do Projeto Mercadores de Ilusões do GTP+. A entidade e as associações 

parceiras estão buscando apoio para realizar a festa. O projeto já foi enviado ao Estado e 

à Prefeitura do recife. 

No passado, o evento teve apoio dos Hotéis São Domingos, hoje fechado, e 

América, localizados na praça. “Infelizmente não temos condições financeiras para 

apoiá-las. Antes, armava-se um palanque entre os dois hotéis”, conta Fernando 

Gonçalves, gerente do América. Entre os foliões, visitantes de outros Estados, que 

vinham conhecer o Carnaval pernambucano. 

A proposta de agora é começar a festa às 14h. Além do desfile, com entrega de 

prêmios às vencedoras, os organizadores pensam em apresentações de artistas trans e na 

saída do Bloco Transfolia, no início da noite. 

“Eu não participei das outras edições, mas penso que o resgate é muito 

importante para todas nós, para dar visibilidade a (sic) nossa luta por direitos. No Miss 

América poderemos, inclusive, receber nossas amigas qye vivem em outros países”, 

comenta Hymilly Maymrd, presidente da Nova Associação de Travestis, Transexuais e 

Transformistas de Pernambuco (Natrape). 

Para Janaína Castro, que venceu o Miss América em 2005 como rainha 

Transexual, a cultura evoluiu, mas ainda não vê os travestis e transexuais como 

cidadãos. O baile carnavalesco na rua alimanta a autoestima, ao mesmo tempo em que 

resgata uma tradição da folia recifense. 

Para realizar a festa os organizadores estão pedindo à prefeitura e ao Estado 

orquestra, carro de som e tablado, além de material educativo e preservativos, pois 

pretendem aproveitar a ocasião para difundir medidas de proteção contra doença 

sexualmente transmissível. 

PRÉVIAS 

 
A programação oficial das prévias no Recife oferece para hoje e amanhã, à noite, 

acertos de marcha de Blocos de Pau e Corda, no Pátio de São Pedro. Amanhã é dia de 

ensaio da abertura do Carnaval, com Naná Vasconcelos e batuqueiros. Será na Rua da 

Moeda, no Bairro do Recife, a partir das 18h. 
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30/01/2015 

 

Caderno: Brasil 
 

Título: Violência contra gays terá registro no SUS. 
 

Lead: DIREITOS HUMANOS. Governo vria comissão interministerial para monitorar 

númerode ocorrências e acompanhar os inquéritos e as ações judiciais em casos de 

homofobia. 

Texto: BRASÍLIA – Os minustros da Saúde, da Secretaria de Direitos Humanos e da 

Secretaria-Geral da Presidência da República assinaram ontem uma portaria que prevê 

ações para acompanhar casos de violência contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transexuais. Uma das medidas é a criação de uma comissão interministerial para 

monitorar o número de ocorrências e acompanhar inquéritos e ações judiciais em casos 

de homofobia. 

A portaria também prevê mudanças no sistema de notificação de casos de 

violência já adotado no Sistema Único de Saúde (SUS). A partir de agora, médicos e 

profissionais que atenderem vítimas de agressões devem informar dados de orientação 

sexual e identidade de gênero do paciente – até então, os documentos para registro 

traziam apenas os dados gerais da vítima, mantidos sob sogilo, gênero e tipo de 

ocorrência, por exemplo. 

A versão atual da notificação já permite identificar casos de violência contra a 

mulher, idoso ou por motivação racial, mas não oferecia uma maior riqueza de detalhes 

quando as agressões envolviam a população LGBT. 

Para o ministro da Saúde, Arthur Chioro, a medida deve auxiliar a contabilizar 

os casos de agressões contra a população LGBT e a planejar políticas públicas, “A 

violência jpa era de notificação obrigatória no SUS (desde 2005), Entretanto, não 

tínhamos nada que captasse o registro dessa informação em relação à orientação sexual 

e identidade de gênero. São informações decisivas”, afirma Chioro. 
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“Isto vai nos permitir acompanhar desde a notificação, a abertura do inquérito e  

a ação judicial para que a punição aconteça”, afirmoou a ministra da Secretaria de 

Direitos Humanos, Ideli Salvatti. 

A criação da comissão ocorre cerca de duas semanas após o projeto de lei que 

criminaliza a homofobia ser arquivado no Senado. “Enquanto o Congresso não aprova, 

temos que tomar as providências”, afirmou a ministra, que defende que a homofobia  

seja enquadrada como crime de racismo enquanto não houver uma lei específica sobre o 

tema. “Temos plenas condições de fazer a defesa da criminalização da homofobia como 

um direito à vida”, afirmou Ideli. 

Entre 2011 e 2014, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu 7.694 

denúncias de violência contra a população LGBT. Destas, cerca de 20% foram 

ocorrências contra travestis e transexuais. Entre os tipos de violações, a discriminação e 

a violência psicológica estão entre as mais frequentes em 2014, com 85% e 77% dos 

casos denunciados. 


