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RESUMO 

 

MELO, I. F. Ativismo LGBT na imprensa brasileira: análise crítica da representação de atores 
sociais na Folha de S. Paulo. 2013. f. 385 Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  
 

Esta tese relata a produção intelectual e metodológica da pesquisa intitulada Ativismo LGBT na 

imprensa brasileira: análise crítica da representação de atores sociais na Folha de S. Paulo. Tal estudo 
consiste na análise de como homossexuais – lésbicas e gays –, bissexuais e pessoas transgêneras – 
travestis, transexuais e intersexuais – (LGBT), indivíduos historicamente excluídos de seus direitos 
sociais, são representados/as no jornal impresso de maior circulação do Brasil, a Folha de S. Paulo. O 
material que serviu de corpus ao trabalho foi composto por notícias sobre a realização do evento 
denominado Parada do Orgulho LGBT, ação coletiva organizada na cidade de São Paulo por pessoas 
que defendem a garantia da igualdade de direitos a LGBT. Trata-se de textos sobre todas as edições 
desse evento (1997-2012), publicados no dia e na data posterior em que ocorre. A partir da análise 
desses dados, a pesquisa propôs investigar o discurso produzido por meio das notícias, descrevendo 
e interpretando os recursos lexicogramaticais potencialmente capazes de produzir representações dos 
atores envolvidos na Parada, sobretudo a população LGBT, a fim de compreender a construção de 
sentidos gerada a partir dessas representações. Para tanto, essa investigação segue os pressupostos de 
epistemologias críticas nos estudos linguísticos contemporâneos, particularmente aqueles cunhados 
no interior da Análise Crítica do Discurso, notadamente o enfoque feito pelo linguista Norman 
Fairclough (2003), a partir do qual podemos refletir sobre o papel da linguagem como elemento 
constitutivo das práticas sociais e, portanto, como componente de reprodução e transformação da 
sociedade. Além disso, para subsidiar a compreensão sobre as categorias lexicogramaticais que 
analisamos, o estudo se apoiou na teoria de Theo van Leuween (2008a), acerca da representação de 
atores sociais realizada por grupos nominais, e nos postulados teórico-analíticos cunhados pela 
Linguística Sistêmico-Funcional, especificamente no trabalho de Michael Halliday e Christian 
Matthiessen (2004) sobre grupos verbais, expressos através do Sistema de Transitividade. Os 
resultados dessa investigação apontaram para a construção de um discurso em que LGBT são 
representados/as por meio de itens lexicais de Generecização e, por isso, como indivíduos sem 
personalidade especificada, o que sugere terem identidades e comportamentos homogêneos; através 
de orações transitivas formadas por Processos Materiais, nas quais ocupam o lugar de Ator apenas de 
ações criativas sobre a Parada, recebendo, portanto, pouco poder de transformação social; e por 
intermédio de orações transitivas constituídas de Processos Relacionais Intensivos Atributivos, onde 
exercem a função de Portadores de Atributos caricaturais que os/as qualificam como 
constantemente animosos/as e irreverentes. Assim, sob uma interpretação do impacto desses dados 
no interior da conjuntura sociopolítica atual do ativismo LGBT, concluímos que esse discurso, por 
restringir a capacidade agentiva e diversidade identitária dos atores LGBT, revela um importante 
papel da Folha na produção de significados que afetam o modo como, em geral, a sociedade 
compreende o movimento LGBT e alimentam o tratamento hostil e estigmatizante historicamente 
dirigido a esses atores sociais.  
 

Palavras-chave: LGBT. Folha de S. Paulo. Representação dos atores sociais. Transitividade.   

 

 



RESUMEN 

 

MELO, I. F. Activismo LGBT en la prensa brasileña: un análisis crítico de la representación de 
los actores sociales en la Folha de S. Paulo. 2013. p. 385 Tesis (Doctorado) – Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias Humanas, Universidad de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

Esta tesis relata la produción intelectual y metodológica de la investigación titulada Activismo LGBT 

en la prensa brasileña: análisis crítico de la representación de los actores sociales en la Folha de S. 

Paulo. Este estudio es el análisis de cómo homosexuales – lesbianas y gays –, bisexuales y personas 
transgéneras – travestis, transexuales y intersexuales – (LGBT) individuos históricamente excluidos 
de sus derechos sociales, son representados en el periódico de mayor circulación de Brasil, la Folha 

de S. Paulo. El material que servió de corpus al trabajo fue compuesto por noticias sobre la 
realización del evento denominado Marcha del Orgullo LGBT, acción colectiva organizada en la 
ciudad de São Paulo por personas que defienden la garantía de la igualdad de derechos a personas 
LGBT. Se trata de textos sobre todas las ediciones de este evento (1997-2012), publicados en el día y 
en la fecha posterior en que él sucede. Desde el análisis de estos datos, nuestra investigación se 
propone indagar el discurso producido por medio de las noticias, describiendo y interpretando los 
recursos lexicogramaticais potencialmente capaces de producir representaciones de los actores 
involucrados en la marcha, especialmente de la población LGBT, con el fin de entender la 
construcción de significados generados a partir de estas representaciones. Para tanto, esta 
investigación sigue las premisas de las epistemologías críticas de los estudios linguísticos 
contemporáneos, en particular los acuñadas dentro del Análisis Crítico del Discurso, sobre todo el 
enfoque realizado por el lingüista Norman Fairclough (2003), desde el cual podemos reflexionar 
sobre el papel de la lenguaje como un elemento constitutivo de las prácticas sociales, y, por lo tanto, 
como componente de reproducción y transformación de la sociedad. Además, para subsidiar la 
comprensión sobre categorías lexicogramaticias estudiadas, la investigación se basó en la teoría de 
Theo van Leuween (2008a), sobre la representación de los actores sociales realizada por grupos 
nominales, y en postulados teóricos y analíticos acuñado por la Linguística Sistémico-Funcional, 
específicamente en el trabajo de Michael Halliday y Christian Matthiessen (2004) sobre los grupos 
verbales, expresados a través del Sistema de Transitividad. Los resultados de esta investigación 
apuntan a la construcción de un discurso en que LGBT son representados por medio de elementos 
léxicos de Generecización y, por lo tanto, como individuos sin personalidad especifica, lo que sugiere 
que tienen identidades y comportamientos homogéneos; por oraciones transitivas constituidas de 
Procesos Materiales, en que ocupan el lugar Actor solamente de acciones creativas sobre la Marcha, 
recibiendo, por lo tanto, poco poder de transformación social; y por medio de oraciones transitivas 
constituidas de Procesos Relacionales Intensivos Atributivos, donde ejercen la función de Portadores 
con Atributos caricaturescos que los califican siempre como animosos y irreverentes. Assí, en virtud 
de una interpretación del impacto de estos datos dentro de la situación socio-política actual del 
activismo LGBT, llegamos a la conclusión de que este discurso, al restringir la capacidad agencial y la 
diversidad de identidad de actores LGBT, revela un papel importante de la Folha en la producción de 
significados que afectan cómo, en general, la sociedad entiende el movimiento LGBT y alimentan el 
trato hostil y discriminatorio históricamente abordado estos actores sociales. 
 

Palabras clave: LGBT. Folha de S. Paulo. La representación de los actores sociales. La  transitividad. 
 



ABSTRACT 

 

MELO, I. F. LGBT activism in the brazilian press: a critical analysis of the representation of 
social actors in the Folha de S. Paulo. 2013. s. 385 Thesis (PhD) – College of Philosophy, Languages 
and Humanities, University of  São Paulo, São Paulo, 2013.  
 

This thesis describes the intellectual and methodological research entitled LGBT activism in the 

Brazilian press: a critical analysis of the representation of social actors in the Folha de S. Paulo. Such 
study consists in the analysis about how homosexuals – lesbians and gays –, bisexuals and 
transgender people – trasnvestites, transsexuals and intersexs – (LGBT) individuals historically 
excluded from their social rights, are represented in the printed newspaper with the largest 
circulation from Brazil, Folha S. Paulo. The material that composed the corpus of work was 
comprised of news about the event called LGBT Pride Parade, collective action organized in São 
Paulo city by people who defend the assurance of equality rights to LGBT. These are texts about all 
editions of this event (1997-2012), and published on and a later date at which it occurs. From 
analysis of these data, our research proposes to investigate the discourse produced through these 
news, describing and interpreting resources lexicogramaticais potentially capable of to produce 
representations of the actors involved in the Parade, especially the LGBT population, to understand 
the construction of meanings generated from these representations. Therefore, this investigation 
follows the assumptions of critical epistemologies of contemporary linguistic studies, particularly 
those minted inside the Critical Discourse Analysis, notably in the approach made by the linguist 
Norman Fairclough (2003), from which we can reflect about the role of language as a constitutive 
element of social practices, and thus as a component of reproduction or transformation of society. In 
addition, to support the comprehension of the categories lexicogramaticias that we analyzed, the 
research leaned on theory of Theo van Leuween (2008a), about the representation of social actors 
realized by nominal groups and on theoretical and, on analytical postulated coined by Systemic 
Functional Linguistics, specifically the work of Michael Halliday and Christian Matthiessen (2004) 
about verbal groups, expressed through of Transitivity System. The results of this research point to 
the construction of a discourse in which LGBT are represented through lexical items of 
Generecization and, therefore, as individuals without specified personality, this suggests they have 
homogeneous identities and behaviors; through of transitive clauses formed by Materials Processes, 
in which they occupy the function of Actor only in creative actions on Pride, receiving, less social 
power transformation; and through transitive clauses constituted formed by Intensive Attributive 
Relational Process, where they perform the function of Carriers of caricatures Attributes that qualify 
them as constantly spirited and irreverent. Thus, from an interpretation of the impact of the data in 
the current sociopolitical situation of LGBT activism, we conclude that this discourse, for restricting 
the agentive ability and identity diversity of LGBT actors, point an important role of Folha in the 
production of meanings that affect how, in general, the society understands the LGBT movement 
and feed the hostile and discriminatory treatment historically addressed these social actors. 
 

Keywords: LGBT. Folha de S. Paulo. Representation of Social Actors. Transitivity. 
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Um curso de doutorado tem duas importantes funções que, embora pareçam se opor, 

correspondem à dupla face essencial ao exercício acadêmico: (1) aprofundar os conhecimentos sobre 

determinado objeto de estudo, para que o sujeito-pesquisador consiga, da forma mais producente 

possível, dirigir à sociedade os resultados de sua investigação científico-acadêmica, delimitando as 

características e/ou as funcionalidades desse objeto em prol do desenvolvimento social e (2) ampliar 

as possibilidades do sujeito-pesquisador interagir com os traços socioculturais e políticos que 

contextualizam e constituem seu objeto de estudo, compreendendo o valor universal das ciências e 

filosofias como um idioma para se comunicar com as várias demandas, manifestações e 

aplicabilidades de tal objeto. Assim, é no cruzamento desses dois vetores que se fundam as pesquisas 

acadêmico-científicas de enquadre crítico nos estudos linguísticos, para as quais o primeiro – isto é, a 

verticalidade do aprofundamento do saber – se realiza por meio de uma revisão epistemológica das 

características, do funcionamento e dos efeitos da linguagem humana no interior de uma sociedade 

cicatrizada por várias expressões de desigualdade social e o segundo – qual seja, a horizontalidade do 

diálogo que esse saber abrange – ocorre através das correlações possíveis de se fazer entre a estrutura 

linguística e a estrutura social, demonstrando que a linguagem é capaz de construir uma visão 

particular de mundo por parte dos seus falantes, ao mesmo tempo em que “é derivada da relação que 

Não é simplesmente de um conhecimento novo que 
necessitamos; o que necessitamos é de um novo 

modo de produção de conhecimento. Não 

necessitamos de alternativas, necessitamos é de um 
pensamento alternativo às alternativas.     

                                         
                                 (SOUSA SANTOS, 2009, p. 20) 

 

Se a crítica deve ser feita do ponto de vista da 

adequação empírica das propostas teóricas, deve 
também ser feita do ponto de vista da escolha dos 

conceitos, do recorte dos fenômenos, das 
estratégias argumentativas utilizadas. 

 
(BORGES NETO, 2004, p. 12) 
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os falantes têm com as instituições e a estrutura sócio-econômica das sociedades de que fazem parte, 

sendo tal visão disponibilizada e confirmada pelo cunho ideológico dessas mesmas sociedades” 

(FOWLER & KRESS, 1979, p. 185)1. 

 Na perspectiva desse enquadre crítico sobre a linguagem, o enfoque de uma investigação 

científica foge à ideia positivista de tomar a sociedade como fato objetivo e o uso da linguagem como 

sua projeção. Mais do que isso, abordagens desse tipo concebem que o significado linguístico é 

inseparável dos sistemas de ideologia 2  e que ambos dependem da estrutura social (BAKHTIN 

[VOLOCHÍNOV], 2004). Assim, esse enquadre aponta para o entendimento de que a Linguística 

contemporânea precisa desconstruir os significados tomados como óbvios ou as “agendas ocultas” 

presentes nos textos, expondo elementos indiciais reprodutores da organização social, que 

privilegiam certos grupos e indivíduos em detrimento de outros, por meio de formas 

institucionalizadas de ver e avaliar o mundo (ideologias) ou pela preservação de poderes de grupos 

dominantes (hegemonia), uma vez que “a linguagem projeta, permanentemente, relações e estruturas 

sociais, de acordo com os desejos dos participantes, em regra os do(s) participante(s) mais 

poderosos” (PEDRO, 1997, p. 33). Nesse sentido, como resposta ao irrecusável compromisso que 

nos cobra a vida hodierna, suas práticas e seus discursos, é imperativo partir dessa perspectiva crítica 

para reinventar o modo como tradicionalmente pensamos a relação entre a sociedade e a linguagem, 

exigindo “do cientista em geral (e do linguista, em particular) procurar ver ‘com novos olhos’ os fatos, 

porque é destas novas visadas que a ampliação do conhecimento acaba por surgir” (BORGES 

NETO, 2004, p. 08).  

Dessa forma e à revelia do paradigma formalista de estudos que perdurou hegemônico por 

tempos no seio da Linguística, investigações críticas da linguagem reconhecem que pesquisas sobre 

texto e discurso possuem um significativo lugar entre as ciências sociais, na medida em que podem 

atribuir caráter histórico, político e ideológico ao seu objeto de estudo (a linguagem) e natureza 

                                                 
1 Todas as traduções, nesta tese, são de minha autoria, exceto aquelas que estão assinaladas nas referências. 
2 O conceito de ideologia requer cuidados vários na sua utilização. O leque dos seus significados é tão vasto, que 
muitos deles são, por vezes, incompatíveis entre si, como provado por Terry Eagleton (1997) em sua listagem de 
dezesseis definições possíveis do conceito (para citar alguns: “um corpo de ideias característico de um determinado 
grupo ou classe social; ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante; comunicação sistematicamente 
distorcida; aquilo que confere certa posição a um sujeito; [...] conjuntura de discurso e poder; veículo pelo qual 
atores conscientes entendem o seu mundo; conjunto de crenças orientadas para a ação” [EAGLETON, 1997, p. 
16-17]). Neste trabalho usaremos a palavra “ideologia”, assim como alguns linguistas críticos, para indicar a ideia de 
um sistema de pensamento, valores e crenças que denota um ponto de vista particular sobre o real e aspira à 
preservação ou à mudança da ordem social, bem como possui implicações na consciência que dela têm os sujeitos 
(KRESS, 1990; GOUVEIA, 1997; RESENDE & PEREIRA, 2010). A ideologia é, nessa perspectiva, entendida 
como um elemento criativo e constitutivo das nossas vidas enquanto seres sociais, não uma ferramenta de 
ofuscamento da verdade que leva necessariamente a uma falsa consciência (CHAUÍ, 2004). 
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psicossocial aos atores sociais (sujeitos da linguagem) (MINAYO, 2009). Nessa seara, enquadramos o 

trabalho de pesquisa que originou esta tese, cujo objetivo consiste em analisar a função do discurso 

na construção de representações sobre um coletivo de pessoas que secularmente está à margem da 

história oficial, sendo desvalido de elementares direitos sociais e humanos em todo o mundo: 

mulheres e homens homossexuais – lésbicas e gays – e bissexuais, bem como pessoas transgêneras – 

travestis, transexuais e intersexuais – (LGBT) 3 . Desenvolvemos neste estudo a análise da 

representação de tais atores, realizada em notícias do jornal Folha de S. Paulo, publicadas de 1997 a 

2012 e que tematizam uma atividade de militância social organizada por esses indivíduos, a Parada do 

Orgulho LGBT de São Paulo.4  

As edições desse evento têm promovido contínuas ações coletivas públicas a favor da 

igualdade de direitos civis, assim como têm servido de instrumento de contestação do estado de 

exclusão estabelecido tradicionalmente sobre o modo de vida de LGBT em nosso país. Sua 

realização vem causando forte impacto social em virtude da grande adesão que recebe, o que o torna, 

por isso, cada vez mais, alvo da sistemática cobertura dos meios de comunicação de massa e, assim, 

um urgente objeto de análise crítica do enredamento de discursos, na imprensa do Brasil, sobre essa 

prática ativista, bem como um valioso objeto de investigação acerca da conjuntura do ativismo social 

empreendido por LGBT.  

Assim, numa sociedade marcadamente sexista, falocêntrica e homofóbica como a nossa, o 

estudo que aqui apresentamos sobre a representação de LGBT na Parada de São Paulo pode revelar 

variadas estratégicas ideológicas que se materializam linguístico-discursivamente em textos 

jornalísticos – em especial na notícia – para engendrar a construção da imagem (reproduzindo ou 

transformando o discurso hegemônico) desses atores sociais. Por isso, este trabalho buscou 

acercamento teórico em modelos críticos de análise social e discursiva que envolvem o exame do 

texto e de componentes lexicogramaticais para entender o discurso noticioso da Folha5 como uma 

chave que mimetiza a representação de LGBT em escala nacional. 

Nosso ciclo de pesquisa se iniciou com a formulação de inquietações que produziram as 

seguintes perguntas condutoras: 

                                                 
3 Ressaltamos que esse modo de designação, embora seja a forma predominante nos meios ativistas, eventualmente 
assume outras variantes, que invertem a ordem das letras (colocando o “T” à frente do “B” – LGTB), duplicam o 
“T” (para distinguir entre travestis e transexuais – LGBTT) ou acrescentam novas letras que remetem a outras 

identidades pleiteadas (como “Q” de “queer” ou “I” de “intersexual” – LGBTTQI) (SIMÕES & FACCHINI, 
2008; BERUTTI, 2010).  
4 Adotamos como convenção, nesta tese, grafar em itálico as primeiras ocorrências das palavras que se referem ao 
nosso objeto, às categorias de análise e aos termos êmicos ligados aos temas que abordamos.  
5 Muitas vezes, usaremos, nesta tese, a abreviação “Folha” para nos referir ao jornal Folha de São Paulo. 
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1. Como lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transgêneras são representados/as durante sua 

atuação na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo no jornal de maior circulação do Brasil, a 

Folha de S. Paulo? 

 

2. Em notícias publicadas pela Folha de S. Paulo, os efeitos de sentido da representação de 

lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transgêneras ao participarem da Parada do Orgulho LGBT 

de São Paulo reforçam ou desconstroem estereótipos culturalmente empedernidos sobre esses 

atores? 

 

Confrontando essas indagações com o estado de representação do ativismo LGBT6 na mídia 

(SIMÕES & FACCHINI, 2008; VENTURA & BOKANY, 2011), formulamos as seguintes 

hipóteses. 

 

Lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transgêneras são representados/as em notícias da Folha de S. 

Paulo sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo com bastante visibilidade através de 

fotos, infográficos, discursos reportados e outros recursos linguísticos e multimodais, no entanto 

suas imagens ainda se apresentam predominantemente de forma: 

1. estigmatizada (sob parâmetros únicos de expressões de gênero – homens com traços de 

gênero predominantemente feminino e mulheres com traços de gênero majoritariamente 

masculino),  

2. reducionista (generalizados/as apenas como “gays”, desconsiderando a diversidade das outras 

identidades que denotam a sigla LGBT – mulheres lésbicas, homens e mulheres bissexuais, 

travestis, homens e mulheres transexuais, intersexuais), 

3. estritamente classificada (identificados/as por meio unicamente de suas orientações sexuais e 

identidades de gênero – os gays, as lésbicas, as travestis, em vez de pessoas que são gays, 

lésbicas e travestis). 

                                                 
6 Nesta tese, intercambiaremos os termos “ativismo LGBT” e “movimento LGBT”. Mesmo reconhecendo que, na 
conjuntura atual de organização política, esse coletivo não compõe um corpo identitário que possibilite lhe chamar 
de movimento social (GOHN, 2010). Para fins de discussão sobre sua representação na mídia, usamos essas duas 
formas de designação, com o objetivo de indicar que o pleito desse grupo corresponde a um aglomerado de 
projetos ideológicos para a garantia de direitos sociais de LGBT e a afirmação da visibilidade desses atores (LIMA, 
1999). 
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Além disso, esses atores são referidos como pessoas de condutas passivas, caricatas e promíscuas 

e como indivíduos constantemente alegres, que participam da Parada de São Paulo 

principalmente para se divertir.    

 

Para responder às referidas perguntas condutoras e testar essas hipóteses, idealizamos nossa 

pesquisa a partir de dois objetivos. 

 

1. Identificar os recursos linguístico-discursivos utilizados em notícias da Folha de S. Paulo para 

representar LGBT em suas práticas de ativismo social na Parada do Orgulho LGBT de São 

Paulo durante todos os anos em que esse evento ocorreu (1997 a 2012). 

 

2. Verificar que efeitos de sentido esses recursos produzem para a construção de valores 

(emancipatórios ou excludentes) sobre LGBT, considerando a conjuntura política em que esse 

grupo se encontra e a história pregressa de suas práticas de ativismo social. 

 

Diante disso e a fim de possibilitar um trabalho de análise tanto dos textos que servirão de 

objeto desta investigação quanto das maneiras que as relações de poder7 e exclusão social operam 

sobre eles, enquadramos nossa proposta de estudo nos modelos da pesquisa qualitativa e documental, 

cujo delineamento envolve, segundo Denzin & Lincoln (2006), três conjuntos interligados de 

decisões, relacionadas à ontologia, epistemologia e metodologia. Elas caracterizam o esquema 

interpretativo da pesquisa (RAMALHO & RESENDE, 2011), de modo que as consideramos 

produtivas para nos orientar quanto à abordagem do objeto a partir de “um conjunto de ideias, um 

esquema (teoria, ontologia) que especifica uma série de questões (epistemologia) [...] em aspectos 

específicos (metodologia, análise)” (DENZIN & LINCOLN, 2006, p. 32-33). A seguir, 

                                                 
7 O poder é conceituado por muitos/as teóricos/as – a exemplo de Foucault (2009) – como uma ação unilateral, 
exercida univocamente, ou seja, sob um mesmo vetor e implicando agentividade por parte de uns e 
condescendência e consentimento por outros. Nesse sentido, o exercício do poder compõe-se de um movimento 
isento de resistência e transformação (KRESS, 1990). Diante disso, desde já é importante registrarmos nesta tese 
que, contrariamente a essa perspectiva, identificamos o exercício do poder como o conjunto de assimetrias entre 
participantes envolvidos em acontecimentos discursivos, a partir da eventual capacidade desses participantes em 
controlar a produção dos textos, a sua distribuição e o seu consumo em contextos socioculturais particulares (VAN 
DIJK, 2008). Sob essa perspectiva, é possível pensar a linguagem como um espaço de luta irregular de poder, que, 
em nossa sociedade, tem tendido a não ser imposto por coerção, mas, ao contrário, pelo exercício tácito de 
hegemonia que conduz as pessoas a cooperar consensualmente com determinadas práticas ideológicas (RESENDE 
& PEREIRA, 2010). As verdadeiras motivações dessa cooperação não são explicitadas, dando a impressão ao 
indivíduo de que está agindo sob seu próprio controle (FAIRCLOUGH, 2001).    
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apresentamos essas decisões, no intuito de apontar objetivamente os traços constituintes de nosso 

empreendimento científico. 

 

DECISÕES DE CARÁTER ONTOLÓGICO – conhecendo o objeto de estudo 

  

Em nossa pesquisa, as decisões de caráter ontológico referem-se às escolhas sobre os 

aspectos do mundo que queremos investigar. Selecionamos como objeto de estudo a representação 

de LGBT durante participação nas edições da Parada do Orgulho de São Paulo, ocorridas de 1997 a 

2012. Para isso, escolhemos, como objeto de análise textual-discursiva, notícias do jornal Folha de S. 

Paulo e, como categorias de análise linguística, constituintes lexicogramaticais funcionalmente 

produtivos na construção de representações, instanciados por grupos nominais e pelo sistema de 

transitividade. Isso posto, para proceder a alguns desses recortes de pesquisa, fomos motivados pelas 

razões que listaremos adiante.  

A representação de atores sociais em ativismo LGBT vem, nos últimos anos, exercendo forte 

influência na transformação de paradigmas sociopolíticos, a exemplo de significativas mudanças nas 

legislações que outrora excluíam de seus direitos sociais os sujeitos desse pleito. O tipo de ativismo 

LGBT representado que delimitamos foram as paradas de ativismo LGBT (chamadas em algumas 

cidades de paradas do orgulho LGBT e em outras de paradas da diversidade sexual)8. Trata-se de 

intervenções públicas em forma de passeata que se enquadram no projeto das ações coletivas lúdicas 

propostas por organizações do ativismo LGBT. Elas constituem “expressões concentradas da 

arrebatadora visibilidade que o próprio mundo LGBT tem alcançado [e] vêm coroar a formação de 

uma fulgurante cena [LGBT] nas grandes cidades brasileiras” (SIMÕES & FACCHINI, 2008, p. 18), 

servindo fundamentalmente para discutir reivindicações postas em agenda por esses atores, como a 

criminalização da homofobia e a legalização de direitos sociais historicamente negados a LGBT no 

Brasil, por exemplo, a união civil entre pessoas do mesmo sexo; o uso, por travestis e transexuais, do 

nome social em situações institucionais; e a adoção de crianças por famílias homoparentais. Essa 

modalidade ativista objetiva também dar visibilidade à diversidade cultural dos modos de vida e da 

sociabilidade LGBT, que, por motivações eminentemente morais e políticas, é silenciada na nossa 

                                                 
8  As paradas como desfiles públicos surgiram no domínio das ações militares para comemoração de marcos 
históricos, porém hoje podem significar qualquer passeata contestatória – permeada, por vezes, de atrações lúdicas 
– que, em alguns casos, recebe a designação de “marcha” (item lexical que também decorre do campo semântico 
militar), a exemplo daquelas de cunho religioso (Marcha para Jesus), feminista (Marcha das Vadias) e de contestação 
ao estado de direitos civis em nosso país (Marcha da Maconha). 
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sociedade. Consequentemente, ela também reflete a crescente importância do mercado na promoção 

e difusão de imagens, estilos corporais, hábitos a atitudes associados às várias expressões de LGBT. 

Em muitos países do mundo ocorrem ações do ativismo LGBT através de paradas. 

Anualmente, no Brasil, acontecem cerca de 133 eventos desse tipo distribuídos em todas as regiões.9 

A edição da cidade de São Paulo (hoje denominada Parada do Orgulho LGBT) tem recebido 

extrema notoriedade na mídia brasileira, que dedica, na maioria das vezes, primeira página ao assunto, 

não apenas porque se situa no município mais populoso e de maior concentração de renda do país, 

mas também porque, dentre todas as paradas LGBT que ocorrem no mundo, atualmente é aquela 

que congrega o maior número de pessoas.10 Diante disso, a parada paulistana se mostra como a 

versão mais representativa para a análise do modo como o ativismo LGBT é apresentado na 

imprensa brasileira e para a investigação de como seus atores são representados no mesmo domínio. 

Nesse sentido, optamos por investigar a ordem de discurso jornalístico no meio de 

comunicação impresso, reconhecendo seu potencial, diante dessa prática contestatória de LGBT, 

como difusora de informações e formadora de opinião, capaz de aparelhar os fatos noticiosos e 

torná-los úteis para a construção da consciência e do ideário popular, produzindo sobre eles imagens 

mentais de forte influência no comportamento da população em geral. Em outras palavras, a esfera 

de produção discursiva jornalística tem o poder de manobrar, sem que nos demos conta, os efeitos 

de sentido no processo de representação dos vários atores sociais que visibiliza e, por isso, 

caracteriza-se como de capital importância em nossa pesquisa.   

 Escolhemos como veículo de comunicação para situar nossa análise o jornal impresso Folha 

de S. Paulo, visto que, nas últimas duas décadas, desponta como o periódico diário pago de maior 

circulação em território nacional.11 Seus textos são frequentemente agenciados para edições de outros 

jornais, indicando que possui hercúlea inserção no mercado jornalístico e na visibilidade dos fatos 

                                                 
9 Esses dados podem ser conferidos no website da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (ABGLT): www.abglt.org.br. 
10 É importante ressaltar que a escolha para tratar especificamente da representação da parada de São Paulo é ainda 
justificada, em nossa pesquisa, pelo alto grau de intolerância e violência perpetrada contra LGBT por alguns grupos 
da população dessa cidade. O estado de São Paulo tem sido considerado um dos três locais onde se registram mais 

homicídios contra LGBT nos últimos quinze anos (GGB, 2012). Esse dado foi publicado pelo Grupo Gay da Bahia 
em seus boletins anuais que apresentam, desde os anos de 1980, um levantamento das notícias sobre assassinatos 
de LGBT publicadas em jornais de todo o país a partir de 1963. Embora esse levantamento seja subnotificado e 
tenha seu caráter científico bastante questionado – visto que utiliza dados, muitas vezes, especulativos e apenas 
aqueles que ganham notoriedade pública –, faz-se necessário considerar que, por ainda não haver nenhum outro 
levantamento semelhante, esse trabalho relata parcialmente a situação de mortalidade por violência contra LGBT 
em São Paulo, norteando, assim, políticas públicas de combate à discriminação a esses atores.  
11 O índice de circulação da Folha de S. Paulo nos últimos dez anos pode ser verificado no website da Associação 
Nacional de Jornais (www.anj.org.br), entidade que congrega dados de todos os jornais diários pagos do Brasil.  
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noticiosos pautados pela imprensa no Brasil. Diante disso, para nossos objetivos, esse jornal se 

enquadra inequivocamente como um produtivo meio de circulação dos dados que pretendemos 

analisar, visto que, através de seu grau de circulação na sociedade brasileira, pode mimetizar a 

realidade de acesso da população ao jornalismo impresso em nosso país e garantir a 

representatividade de nosso corpus.  

 Como gênero discursivo para análise, delimitamos a notícia, que, dentre os textos produzidos 

na ordem do discurso jornalístico, caracteriza-se como a forma mais comum de socializar as ações 

coletivas políticas de grupos minoritários. Por isso, ainda que, em nosso estudo, não façamos um 

sistemático exame desse gênero em sua constituição estrutural e interacional, importa afirmar que ele 

figura como a atividade textual-discursiva mais rentável para o exame de nosso objeto social, pois é 

principalmente através dele que a imprensa materializa, em discurso verbal escrito, a visibilidade de 

LGBT e suas ações em espaços públicos.12  

O recorte temporal (diacrônico) para a análise de nossos dados consiste na delimitação das 

datas em que as notícias foram publicadas. Optamos por analisar textos noticiados no dia de 

realização da Parada13 – momento em que o jornal apresenta informações sobre o que está planejado 

para acontecer, tema do ano, horário, local, trajeto etc. – e suitados14 no dia posterior – circunstância 

na qual se reporta como aconteceu a mobilização, se o planejado foi realizado, qual foi a 

receptividade do público, quem participou etc. Coletamos essas notícias em todos os anos de 

ocorrência da Parada de São Paulo, correspondentes ao período de 1997 a 2012, constituindo um 

corpus de 29 textos.  

A escolha desses dois dias se deu porque, tanto no dia em que ocorre a Parada quanto na data 

seguinte, os textos da Folha sobre esse evento (e, portanto, sobre a expressão mais visível do 

                                                 
12  LGBT também são representados/as nos jornais através de fotos e infográficos (conjunto de informações 
icônicas – textos, desenhos, gráficos – posto de forma esquemática para situar rapidamente o/a leitor/a sobre o 
assunto noticiado). No entanto, neste estudo, não analisamos tais registros nem seus textos-legenda, isto é, as 
informações verbais que se conjugam à imagem, referindo-se a ela ou buscando descrevê-la. Procedemos assim, 
pois acreditamos serem essas estruturas objetos que favorecem muito mais as análises da relação escrita-imagem 
num estudo multimodal do discurso, o que não corresponde aos nossos objetivos. 
13 Usaremos, algumas vezes, nesta tese, a abreviatura “Parada” para nos referir à Parada do Orgulho LGBT de São 
Paulo. 
14 Suíte significa, no contexto jornalístico, a continuidade, no dia seguinte ou em dias posteriores, da cobertura de 
um fato já publicado (FOLHA DE S. PAULO, 2007). Suitar, portanto, é um jargão que corresponde a abordar de 
novo um tema apresentado numa dada edição do jornal. Esse procedimento é comum em coberturas de eventos 
públicos planejados, por isso sua omissão pode apontar para uma postura marcada do jornal e, com isso, gerar 
diferentes graus de visibilidade do evento. Por exemplo, como veremos na análise, a Folha de S. Paulo, durante sete 
anos não consecutivos, não publicou notícias suitadas sobre a Parada do Orgulho de São Paulo. Ainda que 
desconheçamos as razões, mais adiante buscaremos problematizar essas ausências, vinculando-as ao contexto 
histórico do ativismo LGBT nos anos em que isso aconteceu. 
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ativismo LGBT) têm características distintas das demais notícias acerca da parada paulistana ou sobre 

outras práticas ativistas LGBT que ocorrem durante o ano, por exemplo: recebem destaque, sendo 

pautados para capa e ganhando o espaço de uma ou até duas páginas; são mais extensos; adquirem 

um alto nível de detalhamento e multimodalidade na apresentação dos fatos; e são tipificados em 

vários gêneros textuais que dividem a mesma página – como reportagens, entrevistas e artigos de 

opinião. Sendo assim, podemos conferir a esses dias a maior visibilidade do ativismo LGBT em 

escala nacional inserida num jornal impresso, podendo ser percebida até por leitores/as que não 

conhecem esse tipo de evento.  

Conexamente a essas decisões ontológicas e delimitações do objeto, selecionamos um 

instrumental epistemológico que servirá de material teórico-analítico para categorizar, descrever e 

interpretar os nossos dados. No tópico seguinte, apresentaremos esse instrumental, com o objetivo 

de fornecer as razões de sua escolha no contexto da proposta de nossa pesquisa.  

 

DECISÕES DE CARÁTER EPISTEMOLÓGICO – sobre ferramentas teóricas  

 

As decisões de caráter epistemológico correspondem à mobilização de conhecimentos 

necessários para gerar novos conhecimentos sobre os componentes ontológicos selecionados na 

pesquisa. Nesse sentido, articulamos um grupo de teorias que possibilitam pensar sobre como ocorre 

a representação do mundo social e, em especial, dos atores sociais em atividades públicas. Trata-se 

dos postulados teóricos concebidos pelo paradigma de investigação linguística e social denominado 

Análise Crítica do Discurso (ACD), cujo escopo de estudo ocupa-se, lato sensu, dos efeitos 

ideológicos que sentidos de textos, como instâncias de discurso, podem ter sobre as práticas sociais, 

isto é, sobre as formas de indivíduos agirem no mundo e interagirem com o mundo, representarem 

aspectos do mundo e de si mesmos e construírem identidades sobre si e sobre outrem. Esse 

paradigma serve, por isso, como um produtivo recurso para a análise de como os sentidos atuam a 

serviço de projetos particulares de dominação e exploração, seja contribuindo para sustentar ou 

modificar conhecimentos, crenças, atitudes ou valores (CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999).  

A ACD compreende que a representação por meio da linguagem significa uma forma de 

práxis sobre a realidade, e não, apenas, um modo de refleti-la (FAIRCLOUGH, 2001). O processo 

de representação da realidade, segundo essa perspectiva de estudo, é visto como uma atividade que 

se constrói no próprio processo discursivo (na interação entre os usuários da língua), ou seja, faz 

referência à realidade ao mesmo tempo em que a constitui (FAIRCLOUGH, 2003). Nesse sentido, 
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para a ACD, o mundo não nos é dado, mas o formulamos num fluxo de nossas interações sociais, 

que formam, através de práticas discursivas, versões da realidade que se realizam na linguagem, e não 

a partir dela. Por conta disso, essa abordagem teórica da Linguística contemporânea funciona como 

um caro instrumental de investigação do discurso para entender as muitas desigualdades sociais 

materializadas em práticas de discriminação social, preconceito, abuso de poder e violência simbólica 

(FAIRCLOUGH & WODAK, 1997; RAMALHO & RESENDE, 2011).  

À ACD também interessa o papel do discurso na mudança social e nos modos de 

organização da sociedade em torno de objetivos emancipatórios, o que a insere num paradigma 

interpretativo crítico da realidade, pelo qual busca oferecer suporte científico para estudos sobre o 

papel do discurso na instauração/manutenção/superação de problemas sociais (TITSCHER et al, 

2000; MAGALHÃES, 2010). Isso notadamente caracteriza essa perspectiva como uma perfeita 

escolha epistemológica para o exame da representação de LGBT em jornais, haja vista serem esses 

atores, protagonistas de intervenções sociais que tradicionalmente desestabilizam os valores 

hegemônicos 15 , à custa da histórica repressão que sofrem e da sua exclusão a direitos sociais 

elementares. 

No interior dessa abordagem epistemológica sobre a linguagem, seguimos o modelo teórico-

metodológico do linguista britânico Norman Fairclough (2003), que, em nosso trabalho, orientou a 

seleção da categoria de análise. Segundo ele, a linguagem se realiza de três maneiras nas práticas 

sociais, quais sejam, como modo de agir, através dos Gêneros discursivos, como modo de 

representar, por meio de Discursos particulares, e como modo de ser, caracterizando os diferentes 

Estilos semióticos. Para a nossa pesquisa, focamos nas propriedades do modo de representar, a fim 

de perceber o seu potencial na construção de sentido sobre minorias sociais, em especial na 

produção de efeitos de sentido sobre LGBT e suas ações. Entretanto, em qualquer abordagem da 

ACD, a utilidade da categoria de análise não é pressuposta, mas guiada pela teoria, pelos objetivos de 

pesquisa e, sobretudo, pelo recorte textual da realidade ontológica que serve de análise (VAN DIJK, 

2005a). 

A ACD busca ainda investigar de que modo uma entonação específica, um pronome, uma 

manchete jornalística, um tópico, um item lexical, uma metáfora, uma cor ou um ângulo de câmera, 

                                                 
15  As vertentes críticas da linguagem utilizam o conceito de hegemonia, tal qual o cientista político Antônio 
Gramsci (1971), como dispositivo teórico que indica a supremacia social da ideologia dominante exercida sobre as 
instituições da sociedade civil (educação, trabalho, família, saúde etc.). Um analista crítico do discurso considera 
uma prática hegemônica quando o poder está a serviço de uma continuidade de liderança da dominção entre os 
mesmos interactantes. Um exemplo comum é o compósito de manifestações da comunicação de massa, a mídia 
(jornal, rádio, tv, internet), que formatam discursos e encerram mecanismos de presevarção ideológica.  
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entre uma gama de outras propriedades semióticas do discurso, se relacionam a algo tão abstrato e 

geral como as relações de poder na sociedade. Isto é, ela não descarta a análise textual para a análise 

social do discurso, mas, ao contrário, busca relacionar propriedades típicas do micronível da escrita, 

da fala, da interação e das práticas semióticas a aspectos comuns ao macronível da sociedade como 

grupos, organizações ou outras coletividades e suas relações de dominação (VAN DIJK, 2008). Por 

isso percebemos, a partir da observação de nosso objeto, que o foco de investigação do significado 

representacional previsto por Fairclough (2003) precisa, para ter materialidade analítico-textual em 

nossa pesquisa, recair sobre mecanismos lexicogramaticais que dão corpo à representação.  

Desse modo, estabelecemos diálogo com a teoria de outro eminente protagonista da ACD: 

Theo van Leeuwen (2008a), para quem existem inúmeros mecanismos de representação de atores 

sociais que recebem variadas formas nas gramáticas das línguas. Em seus estudos, van Leeuwen 

(2008a) evidenciou alguns desses mecanismos e constituiu um inventário sociossemântico sobre eles 

através da análise de distintos grupos nominais. Esse autor divide tais mecanismos entre aqueles que 

servem para excluir (suprimir ou encobrir) os sujeitos em situações representadas nos textos e os que 

funcionam para incluí-los, sendo estes realizados por muitas categorias gramaticais previstas pelas 

línguas.  

Segundo esse linguista, tais mecanismos de exclusão e inclusão discursiva configuram 

também práticas de exclusão e inclusão social, isto é, funcionam como verdadeiros recursos de 

linguagem, cujos efeitos de representação promovem acesso, interdição, ativação, passivação, entre 

outros impactos e, portanto, revelam-se, para nós, como eficazes estratégias na construção das 

imagens sociais – especialmente pela mídia – de atores envolvidos nas ações do ativismo LGBT, 

notadamente nas paradas. No entanto, para a avaliação dos mecanismos da representação do grau de 

agência de atores, através do olhar sobre recursos linguísticos que indicam ativação e passivação, por 

exemplo, é preciso ampliar as categorias de análise que van Leeuwen (2008a) propõe, uma vez que 

não há possibilidade de compreender os itens nominais que apontam para a representação de atores 

ativos ou passivos se não forem analisados outros componentes gramaticais, como o verbo, que 

instancia a ação na qual se é agente ou objeto do processo. Para isso, buscamos contemplar ainda, em 

nossa pesquisa, a análise do grupo verbal, ou do sistema de transitividade, como proposto pelos 

linguistas funcionalistas Michael Halliday e Christian Matthiessen (2004).  

Esse sistema reflete, segundo tais pesquisadores, a função representacional que a linguagem 

possui, revelando-se no nível oracional e sendo formado por três constituintes: participantes (os itens 

nominais descritos no trabalho de van Leeuwen (2008a) e que são geralmente reconhecidos, no 
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modelo teórico canônico formalista por “sujeito” e “complemento do verbo”), processos (verbos e 

locuções verbais) e circunstâncias (adjuntos adverbiais). A relação entre esses constituintes é capaz de 

construir possibilidades de representação dos atores e suas ações, de modo a apresentá-los à maneira 

que o locutor desejar. Isto é, esses recursos de caráter representacional servem como mecanismos 

que podem ser manobrados nos textos, com o objetivo de construir determinadas imagens em 

detrimento de outras para quaisquer atores e em quaisquer situações, por isso consistem num 

instrumental de relevância ao estudo da forma como os grupos historicamente alijados de sua 

condição social são apresentados em textos de caráter público como as notícias de jornal. 

Assim, definimos nosso enquadre epistemológico diante dessa triangulação teórica formada 

pelos postulados da (1) Teoria Social do Discurso textualmente orientada e proposta por Fairclough 

(2003), na medida em que avalia a função representacional da linguagem, que – para sistematizarmos 

e descrevermos em termos de categorias textuais – analisamos na interface com a (2) Teoria da 

Representação dos Atores Sociais desenvolvida por van Leeuwen (2008a) e com a (3) Linguística 

Sistêmico-Funcional de Halliday & Matthiessen (2004). Tais ferramentas e categorias teóricas para 

análise foram escolhidas em nosso trabalho porque, elaboradas pelos referidos linguistas, são fruto de 

um posicionamento crítico e político em prol de todas as minorias sociais, ao oferecerem a 

oportunidade de elas se expressarem através de pesquisas acadêmicas, problematizando as situações 

de iniquidade que essas minorias enfrentam e refletindo sobre as condições para que consigam 

mudá-las (PENNYCOOK, 1998), assim como estão comprometidas com o diálogo entre o debate 

teórico e “as lutas de movimentos e organizações sociais e políticas, que apostam não apenas na 

emancipação política, mas, sobretudo, na emancipação humana e social. Vale dizer, comprometidas 

com a práxis transformadora ou revolucionária das relações sociais” (SOUSA SANTOS, 2009, p. 07).  

Em virtude disso, para desenvolver uma adequada articulação entre os elementos ontológicos 

e os fatores epistemológicos que embasam nossa pesquisa e com a finalidade de operacionalizar a 

análise de discurso que aqui defendemos – como prática de análise social –, selecionamos um 

meticuloso método de investigação, que inclui desde o levantamento do problema e sua 

caracterização, passando pela análise linguística as such até a reflexão auto-avaliativa da pesquisa. A 

seguir, apresentaremos esse processo metodológico, justificando a pertinência de cada etapa para o 

modelo de pesquisa que adotamos. 
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DECISÕES DE CARÁTER METODOLÓGICO – caminhos e operações seguidos 

 

O caminho metodológico que seguimos para ancorar o enquadre epistêmico da ACD à 

análise do nosso objeto de pesquisa é inspirado no enfoque metodológico para a pesquisa social 

sobre discurso, proposto por Norman Fairclough (2003). Segundo esse enfoque, num estudo 

textualmente orientado sobre o discurso como representação – interessado em ter acesso a efeitos 

ideológicos de textos – é preciso relacionar a microanálise dos elementos linguísticos, típica das 

investigações na Linguística, à macroanálise das relações de poder por meio de redes de práticas e 

estruturas, isto é, articular a análise de componentes linguísticos à explanação do contexto social em 

que esses componentes estão inseridos.  

Para isso, Fairclough (2003) elege um percurso de pesquisa que não se coaduna com o 

objetivo de entender como se realizam os sistemas linguísticos (tradicional posição da Linguística), 

mas que tem o propósito de compreender como esses sistemas servem ao funcionamento social que 

engendra práticas de distribuição desigual de poder e, consequentemente, exploração, injustiça social 

e violência. Nesse sentido, esse percurso idealizado por Fairclough (2003) corresponde a uma 

abordagem de análise que trata essencialmente de problemas sociais agudos de nosso tempo16, isto é, 

ocupa-se de objetos de estudo que consistem em obstáculos para uma vida social democrática, justa e 

equânime. No entanto, não o faz analisando suas manifestações ao modo da Sociologia, 

Antropologia, História e outras ciências das Humanidades, mas a partir da análise de sua 

manifestação semiótica (descrição e interpretação de traços linguístico-discursivos e/ou multimodais). 

Tal caminho metodológico busca, em cinco momentos, dar conta de estágios ora orientados 

à análise da conjuntura em que o discurso a ser analisado está incluído, ora à análise do discurso 

propriamente dito. Somado a isso, não se contenta apenas em fornecer dados explorados sobre a 

realidade investigada e, ao final da análise, possibilita que o/a pesquisador/a pense sobre possíveis 

maneiras de superar o problema analisado a partir do que constatou com sua análise, como também 

que avalie sua trajetória durante a pesquisa, a fim de refletir sobre a eficácia do que executou. Esse 

                                                 
16 É claro que isso traz uma pergunta à tona: Um problema para quem? Como se dá geralmente com uma ciência 
social crítica, a ACD tem objetivos emancipatórios e focaliza os problemas daqueles/as a quem podemos chamar 
de “oprimidos/as” dentro de certas formas de vida social – pobres, excluídos/as socialmente, pessoas que estão 
sujeitas a relações opressivas características do mundo hodierno. 
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caminho metodológico é sumarizado no quadro abaixo, adaptado da proposta original feita por 

Chouliaraki & Fairclough (1999) e desenvolvida por Fairclough (2003).17  

 

1. Selecionar um problema social 

2. Identificar os obstáculos para que esse problema seja resolvido, produzindo: 

   2.1 Observação da rede de práticas sociais em que o problema está inserido 

   2.2 Observação da prática particular em que o problema está inserido   

   2.3 Análise da ordem do discurso da rede de práticas em que o problema está inserido 

   2.4 Análise linguística da prática particular em que o problema está inserido, executando:  

         2.4.1 Descrição de dados linguísticos e (con)textuais 

         2.4.2 Interpretação dos efeitos de sentido dos dados linguísticos na rede de práticas em que 

o problema está inserido 

3. Identificar maneiras possíveis para superar os obstáculos causados pelo problema 

4. Refletir criticamente sobre a pesquisa 

Quadro 1 – Estágios metodológicos (adapt. CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999, p. 60) 

 

Para a etapa 1, em nossa pesquisa, consideramos como problema social a ser investigado as 

atividades de representação do ativismo LGBT.18 Nossa escolha não foi fortuita, mas sensibilizada 

pelos alarmantes dados históricos de discriminação e preconceito que esse segmento populacional 

sofre, assim como declaramos no primeiro tópico dessa introdução. Após a seleção do problema, a 

etapa 2, aborda seu diagnóstico de uma maneira indireta, ao questionar quais são os obstáculos para 

que ele seja resolvido. Esse diagnóstico aponta inicialmente para a identificação da rede de práticas 

sociais (conjuntura) em que se insere o problema que escolhemos (2.1). Para desenvolver essa etapa, 

precisamos sair um pouco do foco de estudo sobre a linguagem em si e usamos fontes acadêmicas e 

não-acadêmicas (como PARKER, 2002; ARAÚJO, 2009; ABGLT, 2012), com o intuito de 

entendermos o contexto social em que se encontra nosso problema. Fizemos, portanto, um 

levantamento dos aspectos históricos, culturais e sociais do modo de vida de LGBT, da maneira 

                                                 
17  Com a adaptação que fizemos a essa metodologia, operamos algumas mudanças no modelo proposto por 
Fairclough (2003), quais sejam, a supressão de uma etapa, que entendemos servir melhor a pesquisas de campo, e a 
adequação das demais etapas aos nossos objetivos com este trabalho de caráter documental. 
18  Neste estudo, justificamos a seleção de nosso objeto como problema social, em virtude das referidas hipóteses 
que formulamos. 
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como esses sujeitos foram tratados no decorrer da história das civilizações ocidentais e da forma 

como reagiram à opressão a que foram submetidos.  

Expomos um pouco a história que o Ocidente repetiu, durante séculos, sobre a orientação 

para o amor e o erotismo entre pessoas do mesmo sexo (orientação afetivo-sexual) e sobre as 

diversas expressões da identidade de gênero. 19  Com isso, buscamos apresentá-las como práticas 

sempre condicionadas por padrões morais mais ou menos arbitrários e, em geral, suportados por 

determinações de caráter religioso, por argumentos médicos ou prescrições policiais, sendo 

representadas, diversas vezes, como pecado, doença e crime (MOTT, 2006). Além disso, 

examinamos o trajeto percorrido pelo ativismo social que envolve as relações homo-afetivo-sexuais e 

seus escopos no Brasil, desde sua emergência, no fim da década de 1970, até seus desdobramentos 

expressos no que se denomina hoje movimento LGBT. Inicialmente pesquisamos a “movimentação” 

desses sujeitos no período que antecedeu o advento do ativismo politizado em si e, após isso, 

procuramos entender as várias fases pelas quais passou esse movimento, designando-as como ondas, 

de acordo com a forma de nomeação dada por pesquisadores/as como o historiador James Green 

(2000) e a antropóloga Regina Facchini (2005). 

Após esse mapeamento, os passos seguintes consideram a maneira pela qual o problema 

relaciona-se com uma prática particular específica da rede de práticas (2.2), bem como investigam as 

características de uma ordem de discurso dessa prática particular (2.3). Desse modo, abordamos, 

respectivamente para cada uma dessas etapas: o jornalismo impresso como uma prática específica na 

qual podemos analisar o problema e o gênero discursivo notícia no jornal Folha de S. Paulo como a 

ordem do discurso que selecionamos desse tipo de jornalismo. Para tanto, caracterizamos os traços 

estruturais do discurso jornalístico, e especificamente da notícia, a fim de entender como eles 

auxiliam no processo de representação discursiva de LGBT. 

                                                 
19 Sob o rastro teórico de Simões & Facchini (2008), podemos afirmar que a orientação afetivo-sexual (ou apenas 
orientação sexual) consiste na atenção afetiva e erótica que uma pessoa tem por outra do mesmo sexo ou do sexo 
oposto. Para esse autor e essa autora, boa parte do ativismo LGBT acredita que a orientação sexual é uma 
“condição da pessoa”, uma propriedade da personalidade, algo que faz parte irremediavelmente do que ela é – e, 
assim, tende a vê-la como fixa e imutável. Essa concepção é dotada de um sentido estratégico preciso dentro da 
lógica da política de identidades que os atores desse ativismo pleiteiam. Já a identidade de gênero se refere à rede de 
crenças, traços de personalidade, atitudes, sentimentos, valores, condutas e atividades que diferenciam mulheres de 
homens; é um ato performativo, uma ação pública que encena significações já estabelecidas socialmente e que, 
desse modo, funda e consolida os sujeitos (BUTLER, 2003). A luta de LGBT, além de ser pelo direito à livre 
orientação sexual é também pela liberdade de expressar suas identidades de gênero, pois contempla questões 
relativas a travestis, transexuais e a todas as pessoas que questionam a ideia biologicista de que o gênero é 
construído pela genitália com que se nasce.  
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Nessas etapas, usamos como passaporte teórico algumas reflexões epistemológicas de 

estudos da Comunicação em geral e dos estudos de Teun van Dijk (1996a, 1996b) sobre notícias 

jornalísticas em particular. Além disso, pesquisamos um pouco a história da imprensa paulista, com 

foco na Folha de S. Paulo, para termos subsídios de caráter sociopolítico na compreensão da 

conjuntura histórica desse jornal como fonte geradora da construção do seu discurso e 

consequentemente da ideologia que esse periódico busca perpetuar por meio do jornalismo que 

produz. Assim, pudemos descrever a forma como esse jornal vem configurando as notícias sobre 

LGBT ao observarmos determinadas variáveis de publicação, tais como, os anos e as datas em que o 

jornal publicou notícias sobre a Parada, o caderno escolhido pelo jornal para reportar o evento, a 

estrutura genérica das notícias, entre outras.  

Consideramos essa descrição da ordem discursiva como uma espécie de prolegômeno à 

análise dos componentes textuais que fizemos em seguida. Ela ajudou a associar os componentes de 

uma descrição da notícia, qual propôs van Dijk (1996a), ao olhar sobre o problema social noticiado, 

sem desconsiderar a formação histórica do jornal que produziu e publicou o noticiário. Em função 

disso, não é possível ainda falar, nessa etapa, de um exame da representação dos atores, como 

objetivamos, mas podemos perceber, nesse momento da pesquisa, que alguns dados nos indicam o 

quanto fica visível a Parada como fato noticioso do jornal. Em outras palavras, conseguimos, nesse 

momento, verificar se a Parada recebe destaque e notoriedade nas edições da Folha que noticiam sua 

realização, o que nos aponta uma análise da visibilidade que jornal fornece a tal acontecimento. 

O último estágio desse diagnóstico compreende a análise linguística (2.4) por meio do exame 

de categorias analíticas como os traços de composição textual que englobam os vários itens lexicais 

presentes em grupos nominais que são capazes de representar os atores sociais envolvidos no 

ativismo LGBT (VAN LEEUWEN, 2008a), assim como o sistema de transitividade, conforme 

Halliday & Matthiessen (2004). Para a execução dessa etapa, identificamos tais categorias através de 

dois momentos adaptados da proposta de Fairclough (2003): a descrição (2.4.1) e a interpretação 

(2.4.2). O primeiro corresponde à atividade de caráter classificatório que permite identificar, 

contabilizar e categorizar itens linguísticos a partir de uma teoria-base sobre eles. O segundo consiste 

num exercício de atribuição de sentido aos resultados constatados na descrição, tomando por base os 

dados da conjuntura do objeto de estudo, verificados na etapa 2.1, e as características da ordem do 

discurso mapeada nas etapas 2.2 e 2.3. Nisso consiste a chave metodológica de análise social por 

meio do discurso proposta no arcabouço de Norman Fairclough (2003), cuja realização assenta no 

diálogo, como já apontamos, entre o estudo de traços estritamente linguísticos (aqueles revelados 
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pela descrição), isto é, do texto/discurso, e o exame de constituintes da prática social (rede de 

práticas e ordem do discurso) em que esses traços se realizam. Essa etapa compõe a análise da 

representação dos atores, núcleo de toda a pesquisa.  

Em nosso estudo, operamos com a descrição dos dados como parte de um trabalho 

associado à contextualização histórica dos momentos em que foram publicadas cada notícia e à 

análise de visibilidade que já citamos. No processo de descrição linguística em si; identificamos os 

atores incluídos e excluídos nas notícias; classificamos os mecanismos de inclusão e exclusão; 

verificamos (sob um cálculo estatístico mínimo)20 as ocorrências desses mecanismos; descrevemos as 

ocorrências da transitividade; classificamos os processos e participantes utilizados em orações com e 

sem a participação de LGBT; calculamos o percentual de frequência de cada tipo de processo e 

participante relativo a LGBT e a outros atores. Já a atividade de interpretação, nesta tese, dividimo-la 

nos seguintes momentos: (1) interpretação dos mecanismos nominais evidenciados para representar 

LGBT e outros atores, através do qual tecemos comentários sobre as implicações de sentido que as 

categorias gramaticais nominais da prática discursiva de representação particular da Folha possuem 

sobre a conjuntura do movimento LGBT e (2) interpretação dos enunciados transitivos evidenciados 

para representar LGBT e outros atores, por meio também de comentários acerca do impacto dos 

papéis dos atores em enunciados transitivos das notícias da Folha sobre a conjuntura do movimento 

LGBT. 

O estágio 3 é dedicado a uma discussão sobre os resultados das fases antecedentes. Para isso, 

essa etapa ocorreu no final da nossa pesquisa, onde são estabelecidos diálogos com teorias acerca da 

condição do ativismo social no Brasil e no mundo (SIMÕES & FACCHINI, 2008), do lugar que a 

imprensa ocupa nesse contexto (VAN DIJK, 1996b) e do papel do linguista para o fortalecimento de 

questões que capacitam todos/as na luta contra a discriminação e a exclusão social, assim como para 

a contribuição com recursos de ordem simbólica que os indivíduos podem lançar mão para resolver 

e superar seus problemas (RAJAGOPALAN, 2004). Por fim, o ultimo estágio (4) é um momento no 

qual a análise se torna reflexiva, questionando, por exemplo, sua eficácia como apreciação crítica: 

avaliando se ela contribui ou pode contribuir para a emancipação social e se ela se ajusta a práticas 

acadêmicas, que, nos dias atuais, estão fortemente ligadas ao mercado. Em nosso estudo, esse trecho 

                                                 
20 Segundo Pedrosa (2008), muito se tem execrado os procedimentos quantitativos de análise de cunho social e 
ideológico. Todavia, essa metodologia, não é relegada na ACD, desde que seja relevante para a análise crítica do 
texto. O cálculo estatístico mínimo (cálculo das frequências) serve de ferramenta para percebermos o que é 
quantitativamente mais significativo nos dados ou mais representativo (BERBER SARDINHA, 2000) para a etapa 
de interpretação, como veremos.   
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corresponde ao momento em que discutimos a validade social de nossa pesquisa e analisamos o 

alcance de reflexividade que ela pode oferecer àqueles que tiverem contato com os resultados que 

constatamos a partir de nossa análise. 

 

COMPOSIÇÃO DA TESE 

 

A fim de expor nossas bases teóricas e todas as etapas da metodologia que apresentamos (do 

levantamento do problema à avaliação da pesquisa), dividimos esta tese em quatro partes. As três 

primeiras compõem os capítulos teóricos, que sequencialmente esquematizam: 

(1) o conjunto de teorias basilares e categorias de análise que ampararam a perspectiva 

epistemológica da pesquisa, quais sejam, aquelas referentes aos estudos críticos da linguagem que 

usamos na análise linguística e que já citamos nesta introdução: a Análise Crítica do Discurso – sob 

os pressupostos da Teoria Social do Discurso (FAIRCLOUGH, 2003) –, a Teoria da Representação 

dos Atores Sociais – a partir das categorias sociais realizadas gramaticalmente e descritas por Theo 

van Leeuwen (2008a) – e a Linguística Sistêmico-Funcional – especificamente no tocante às 

propriedades do sistema de transitividade preconizado por Halliday & Matthiessen (2004) –; 

(2) alguns fatos históricos do movimento LGBT, como forma sucinta de situar o problema que 

selecionamos, evidenciando um pouco a história das sexualidades e identidades de gênero periféricas, 

os principais acontecimentos para a emergência do ativismo LGBT no mundo e as fases por que esse 

tipo de ação política passou no Brasil; 

(3) noções sobre o lugar o discurso jornalístico como forma particular de representação da realidade 

social, cujo poder de atuação perlocutória e estrutura hierárquica se realizam predominantemente por 

meio da notícia, gênero discursivo que escolhemos como objeto de análise e a que damos relevo por 

meio da descrição teórica de van Dijk (1996a); somado a isso, neste capítulo, também apresentamos, 

de forma sumária, a história da imprensa paulistana e do desenvolvimento da Folha de S. Paulo, 

como forma de exibirmos o entorno conjuntural (político, editorial e estilístico) da prática particular 

de representação que selecionamos na pesquisa. 

 A quarta parte é formada pelo capítulo que relata e aponta os resultados das análises 

descritiva (de visibilidade e representação) e interpretativa, assim como apresenta um panorama 

histórico-descritivo dos dados. Já a quinta parte, que denominamos “Últimas palavras?” e 

corresponde às considerações finais da tese, é destinada à discussão dos resultados encontrados, 

buscando refletir sobre o que eles significam no interior da conjuntura sociopolítica do ativismo 
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LGBT brasileiro e como podem contribuir para reverter os problemas de representação que 

constatamos com a análise, bem como é voltada à revisão crítica sobre o trajeto de pesquisa que 

desenvolvemos, reconhecendo seu potencial de intervenção científico-acadêmica e empoderamento 

social, mas também suas limitações metodológicas e de escopo. 
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MARCOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A exploração de alguma tese implica minimamente um exercício de definir e contextualizar a 

origem, o estado atual e o escopo das teorias que a amparam. Em nosso trabalho de pequisa, essa 

condição se faz mais do que necessária, uma vez que articulamos discussões complexas sobre a 

investigação, em amplo espectro, de traços da linguagem na sociedade contemporânea. Além disso, 

como assumimos o postulado de que esses traços são essencialmente socioculturais, cognitivos e 

ideológicos e de que a opção por uma perspectiva de estudo sobre eles revela o lugar político onde se 

situa o/a pesquisador/a, reconhecemos a fundamental importância de apresentar, a seguir, o tecido 

histórico em que surgiu o corpo teórico-metodológico que escolhemos para desenvolver nossa 

pesquisa e de onde emergem os enfoques dos quais lançaremos mão para a análise que aqui 

pretendemos empreender, bem como expor as teorias em torno das categorias analíticas que 

descreveremos para operar intelecção sobre nosso objeto de estudo.  

 

1.1 ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO – história, escopo e agenda     

 

No conjunto das teorias sociais contemporâneas, cada vez mais, cientistas têm se interessado 

em examinar práticas sociais que, outrora, foram concebidas como isentas de ideologia. Nesse 

Trabalhar com a linguagem é agir politicamente, 
intervindo na realidade social da qual ela faz parte, 

com toda responsabilidade ética que isso acarreta  

 
(RAJAGOPALAN, 2004, p. 07) 

 

Uma das principais missões dos intelectuais é fazer 
o silêncio falar 

 
(CHAUÍ, 2006b, p. 29) 
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contexto, uma das palavras de ordem mais constante é, sem dúvida, criticidade, termo que, desde as 

teorias apresentadas pelos membros da Escola de Frankfurt, norteia muitos campos do 

conhecimento que passaram a postular o lugar de ciências críticas.21 Campos esses que, segundo a 

linguista austríaca Ruth Wodak (2005b), não se concentram apenas em questões puramente 

acadêmicas ou teóricas, tomam também, como ponto de partida, problemas sociais predominantes e 

latentes, adotando uma posição política explícita sobre eles e analisando os meios em que ocorrem, 

quem são seus responsáveis e como resolver tais problemas. Segundo essa linguista, podemos 

distinguir as ciências definidas como críticas em função de três traços dos seus posicionamentos 

epistemológicos. 

1. O tipo de evidências capazes de apontar – as ciências críticas não revelam realizações do mundo, 

mas descrevem e avaliam o processo de encobrimento naturalizado dessas realizações (em geral 

situações de opressão), bem como suas causas e seus efeitos, isto é, elas exploram o que não é visível, 

mas perceptível de algum modo no convívio social, como as manifestações ideológicas que 

aparelham inúmeras práticas de nossas vidas, levando-nos a acreditar que essas práticas sempre 

foram como são, in natura. Desse modo, as ciências críticas são denunciativas de um estado de coisas 

ofuscado por interesses particulares. 

2. O grau de envolvimento com o objeto analisado – os estudos das ciências críticas não têm como 

propósito a manipulação bem sucedida de um mundo externo a si, sendo, desse modo, de função 

instrumental. Possuem sim caráter reflexivo, na medida em que se reconhecem no mundo do objeto 

que analisam e, portanto, tratam, em parte, de si mesmas e de seus problemas, por isso são engajadas. 

3. O modo como se relacionam com o público de suas pesquisas – um dos principais objetivos das 

ciências críticas consiste em jogar luz à reflexividade dos sujeitos, para que eles consigam 

compreender o que subjaz ao notório, munindo de ferramentas perceptivas principalmente 

aqueles/as que se encontram em desvantagem social, buscando tornar essas pessoas conscientes das 

coerções ocultas que sofrem, permitindo que elas se livrem dessas opressões e alcancem uma posição 

que lhes possibilite determinar onde se encontram seus verdadeiros interesses. Por esses motivos, as 

ciências críticas podem ser consideradas pedagógicas.   

                                                 
21 A Escola de Frankfurt corresponde ao agrupamento dos trabalhos que alguns intelectuais alemães de tendência 
marxista (Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, entre outros) desenvolveram no 
início do século XX, responsáveis por traçar as primeiras teorias críticas sistematizadas sobre a sociedade de 
consumo e produzir pesquisas que investigaram como a lógica capitalista interfere no desenvolvimento humano. 
Essa tradição de estudos legou diferentes correntes teóricas das Ciências Humanas (ZUIN, PUCCI, RAMOS-DE-
OLIVEIRA, 1998; GUARESCHI, 2005; VANDENBERGUE, 2010). 
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Esse modo denunciativo, engajado e pedagógico de investigar a realidade encontrou refúgio 

em modelos teóricos da Linguística no último quartel do século XX, momento em que essa ciência 

reorientou seu foco de investigação – que recaía predominantemente sobre estruturas formais 

isoladas (abordagens formalistas) – para a perspectiva de análise sobre o funcionamento do processo 

de produção e consumo de textos orais e escritos situados sócio-historicamente (abordagem 

funcionalista ou discursiva). Tais modelos ensejaram o surgimento de pesquisas que contemplam o 

papel do cientista da linguagem como analista crítico da relação que as práticas linguísticas mantêm 

com outros elementos das práticas sociais, demonstrando cientificamente que a capacidade 

linguística de produção de significado é um produto da estrutura social, mas que, ao mesmo tempo, 

essa estrutura social, agenciada por grupos e relações sociais, influencia o comportamento linguístico 

e não-linguístico dos sujeitos, incluindo a sua atividade cognitiva (VAN DIJK, 2004b). 

Sob essa abordagem dialética entre a linguagem e o funcionamento estrutural da sociedade e 

segundo os padrões de uma ciência crítica, surgiu, nas últimas décadas, um programa de pesquisas 

que parte do princípio de que a análise linguística pode contribuir como precioso instrumento para o 

estudo das relações de poder que se manifestam discursivamente e geram desigualdades no acesso a 

bens materiais e simbólicos da sociedade atual (WODAK, 2005a; VAN DIJK, 2008). Trata-se da 

perspectiva de estudos linguísticos denominada Análise Crítica do Discurso (ACD)22, abordagem que 

não corresponde em si a uma disciplina da Linguística (nos moldes da Linguística de Texto, 

Sociolinguística, Análise da Conversação, entre outras) mas a uma forma de investigação que 

linguistas já filiados a diferentes disciplinas assumem ao analisar a linguagem, oferecendo suporte 

científico para o questionamento de problemas sociais que engendram poder por meio da 

manutenção e transformação de representações, identidades, sistemas de crença e conhecimento e 

relações sociais (CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2001, 2003; LEAL, 

2009; MAGALHÃES, 2010). Sendo assim, para alcançar seus objetivos, pesquisadores/as da 

                                                 
22 A designação para essa abordagem não é homogênea entre os/as seus/as pesquisadores/as do Brasil. Há uma 

discussão se a melhor tradução para Critical Discourse Analysis (forma como ficou internacionalmente conhecida 

essa perspectiva de estudos) é rotulando-a por Análise de Discurso Crítica ou Análise Crítica do Discurso. A 
primeira é adotada por membros dos grupos de pesquisa da Universidade de Brasília, para quem o debate em torno 
do uso dessa lexia “não se trata de uma mera questiúncula terminológica. Há uma razão para isso [...] [, pois] no 
Brasil, a tradição de estudo do discurso é forte [...] [e] se consolidou [...] com a expressão análise de discurso” 
(MAGALHÃES, 2005, p. 02, destaque da autora), motivo que levaria esses/as pesquisadores/as a usarem o epíteto 
“crítica” após tal expressão. Já a segunda tradução é usada por linguistas de várias instituições brasileiras que se 

inspiram principalmente no título do livro Análise Crítica do Discurso: uma perspectiva sociopolítica e funcional, 
primeira coletânea de artigos e ensaios em português, sob a esteira dos estudos críticos da linguagem a ser difundida 
em nosso país. Tais linguistas utilizam essa forma, por entenderem que traduz a ideia central da abordagem em 
questão, qual seja, um enfoque crítico e social às análises de discursos variados, e também por afirmarem que se 
trata da real tradução do nome em inglês. Nesta tese, filiamo-nos a essa segunda forma de nomeação.  
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linguagem que se reconhecem como analistas críticos do discurso procuram usar teorias já propostas 

pelas ciências sociais – e, em alguns casos, reestruturá-las –, explicando a relação que podem manter 

com a Linguística e projetando estratégias pedagógicas para a conscientização e o empoderamento 

social. Essas características lhes exigem ser intelectuais engajados/as em pequisas que possuem cariz 

tanto teórico quanto aplicado, “uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir 

virando blábláblá e a prática, ativismo” (FREIRE, 2007, p.22).  

A gênese desse paradigma de pensamento resultou da publicação, em 1984, do primeiro livro 

sobre racismo escrito pelo linguista holandês Teun van Dijk, Prejudice in Discourse, e das obras 

Language and power e Language, power and ideology, respectivamente de autoria do britânico 

Norman Fairclough e da linguista Ruth Wodak, ambas lançadas em 1989. No entanto, o termo 

“análise crítica do discurso” foi usado pela primeira vez por Norman Fairclough, então professor da 

Universidade de Lancaster, em um artigo intitulado Critical and Descriptive Goals in Discourse 

Analysis, publicado no periódico Journal of Pragmatics em 1985. Nele, Fairclough separa dois tipos 

diferentes de análise do discurso, identificáveis em função dos objetivos de análise e da orientação 

social sobre o discurso23: as abordagens críticas e não-críticas.  

Tais abordagens, para esse linguista, diferem quanto à forma como os/as analistas enxergam 

a relação entre discurso, poder e os efeitos constitutivos que a linguagem exerce sobre os indivíduos, 

as relações sociais e os sistemas de conhecimento e crença, (FAIRCLOUGH, 1985). Assim, dentre as 

abordagens críticas, ele lista as análises de discurso. Já para aquelas que chama de não-críticas, inclui a 

Pragmática, que, segundo esse linguista, concentra-se apenas nas ações, intenções e estratégias 

individuais dos falantes, negligenciando o poder presente nas interações; a Análise da Conversação, a 

qual ele afirma construir a interação verbal num vácuo social, sem considerar as assimetrias 

decorrentes do poder social e que são comumente investidas nas interações em geral; e a 

Sociolinguística, disciplina, segundo o autor, detida apenas na descrição da relação que a cultura 

mantém com os traços linguísticos, sem perceber como a linguagem é capaz de transformar os fatos 

culturais (FAIRCLOUGH, 1985, 2001).  

                                                 
23  O conceito de discurso não é simples, sobretudo porque há várias definições conflitantes formuladas de 
diferentes perspectivas teóricas (FAIRCLOUGH, 2001). No interior da Linguística, o termo “discurso” é bastante 
usado com referência a amostras ampliadas de textos falados e escritos, como a estrutura organizacional de uma 
notícia (ADAM, 2008). Mais comumente, entretanto, “discurso” é utilizado, nesta ciência, como interação, 
processos de produção e interpretação da fala e da escrita, produzindo, nesse caso, a noção de texto como produto 
do discurso (BRONCKART, 1999). Essa palavra também é bastante usada pelas Ciências Sociais e pela Filosofia 
(CONNERTON, 1976), como, por exemplo, no trabalho de Foucault (2009), significando os diferentes modos de 
estruturação das áreas de conhecimento e prática social. Mais adiante, apresentaremos que posição tomaremos aqui 
sobre discurso, com base em uma vertente dessa perspectiva de estudos. 
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Por outro lado, para Fairclough (1985), as abordagens críticas, muitas vezes, concentram-se 

mais nas ações e estruturas sociais (ao modo das Ciências Sociais) do que na relação que estas 

mantêm com a linguagem. Sendo assim, o que, segundo ele, essencialmente difere a ACD de outros 

estudos que apresentam propostas semelhantes é o fato de conciliar a análise linguistica à análise 

social, reconhecendo a relação intrínseca que pode haver entre elas. Por isso, podemos dizer que, 

muito além de uma proposta estritamente científica da linguagem (VAN DIJK, 2005a), a ACD 

corresponde a uma abordagem crítica que ultrapassa o seio das entidades de pesquisa, para 

compreender, desvelar e opor-se às desigualdades sociais de todos os tipos, assumindo o ponto de 

vista de uma abordagem preocupada em construir ações de fortalecimento da consciência 

daqueles/as que se encontram em situação de subalternidade (SPIVAK, 2000). Ela se ocupa dessas 

questões partindo de uma perspectiva que seja coerente com o que é melhor para os interesses dos 

grupos dominados e reflete sobre as experiências e opiniões dos membros desses grupos, 

contrapondo-se aos vários tipos de opressão e avaliando os problemas que levam as pessoas a se 

tornarem subalternas (VAN DIJK, 2005a).  

Foi somente no início da década de 1990 que a ACD se consolidou como uma rede 

internacional de estudos, quando os linguistas Teun van Dijk, Gunther Kress, Ruth Wodak, Theo 

van Leeuwen e Norman Fairclough se reuniram num pequeno simpósio realizado durante dois dias 

do mês de janeiro de 1991, na cidade de Amsterdã, para discutirem suas propostas de trabalho sobre 

aspectos linguístico-discursivos que ajudam no desvelamento de importantes elementos da vida 

social (WODAK, 2005a; PEDROSA, 2008). Nesse evento, diferenças e similitudes de olhares sobre 

a linguagem foram expostas, principalmente em relação a outras teorias e metodologias em análise de 

discurso e a um programa estruturador das abordagens teóricas apresentadas (WODAK, 2005a).  

 Cada membro desse grupo intelligentsia seguiu por caminhos específicos, dependendo das 

conexões teóricas feitas. Mas sua diversidade, como as peças de um quebra-cabeça, gerou a unidade 

pelo compartilhamento da proposta, assim como pelo compromisso ético-político que a sustenta, 

qual seja, a vontade de lutar pela transformação social em busca de formas de sociabilidade menos 

pautadas pela desigualdade e pela opressão (TITSCHER et al, 2000). Por isso, o simpósio de 1991 
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culminou numa parceria – durante três anos junto ao programa de intercâmbio ERASMUS24 – entre 

as universidades dos/as pesquisadores/as presentes e em vários projetos conjuntos e colaborações 

que envolviam esses/as cientistas. Também, a partir desse encontro, passaram a ocorrer simpósios 

anuais que tinham em comum o tipo de pesquisa em ACD. Lançou-se, em 1993, uma edição especial 

da revista Discourse and Society, que reuniu essas abordagens mencionadas, e, cada vez mais, 

linguistas do mundo inteiro se interessaram pelos pressupostos dessa perspectiva. Desse modo, uma 

diversidade de métodos foi surgindo e ampliando a agenda da ACD.25  

Nesse sentido, quando falamos de ACD, conforme Blommaert (2005, p. 21), estamos nos 

referindo a “um grupo de pesquisadores/as que lideram abordagens, cada qual com seus 

pressupostos específicos, mas que concordam com certos princípios de análise, que se dirigem a 

questões similares, e que desenvolveram algumas ferramentas para isso”. Portanto é coerente 

percebermos que, mesmo diante da heterogeneidade de abordagens na ACD, conseguimos encontrar 

continuidades que dão unidade ao campo, dentre as quais, de acordo com van Dijk (2005a) e 

Resende (2012), podemos destacar os seis seguintes princípios.  

 

(1) Ímpeto crítico – Entendendo que, em atividades humanas, as interconexões e as redes de causa e 

efeito podem ser distorcidas a ponto de saírem do campo de visão (FAIRCLOUGH, 1985), a ACD 

                                                 
24 ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) é um programa de apoio 
interuniversitário, estabelecido em 1987, para a mobilidade de estudantes e docentes do ensino superior entre 
estados membros da Europa. A rede que foi construída para a ACD a partir desse programa incluiu inicialmente 
participantes do Reino Unido (Norman Fairclough, Gunther Kress e Theo Van Leeuwen), da Áustria (Ruth 
Wodak), da Holanda (Teun Van Dijk), da Itália (Paul Thibault) e da Suécia (Per Linell). Logo depois, foi alargada a 
participantes da Grécia (Bessie Dendrinos), Portugal (Emília Ribeiro Pedro) e Espanha (Luisa Martín Rojo). 
25 Dentre os mais conhecidos enfoques da ACD podemos citar, de acordo com Wodak & Meyer (2009): (1) a 

Abordagem Sociocognitiva (AS) – versão que tem como expoente o linguista holandês Teun van Dijk (2005a, 
2005b, 2008) e está centrada eminentemente na reprodução ideológica por meio do discurso e principalmente nos 
meios de comunicação. Ela utiliza o estudo da Psicologia Social e a Teoria das Representações Sociais para tratar da 
representação de modelos mentais que orientam a ideologia, além disso, entende os estudos da cognição como 

forte aliado para descortinar as práticas ideológicas empreendidas na linguagem; (2) a Gramática do Design Visual 
(GDV) – enfoque cujos mentores são Gunther Kress e Theo van Leeuwen (KRESS & VAN LEEUWEN, 1996, 
2001), pesquisadores que trabalham com a semiótica social, enfocando o caráter multissemiótico em textos da 
sociedade contemporânea, e estudam propósitos comunicativos, efeitos de sentido e manipulação ideológica nos 
sistemas de imagem existentes na sociedade atual, buscando entender como os recursos desses sistemas podem 
contribuir com a produção dos muitos sentidos sociais; (3) a Abordagem Histórico-Discursiva (AHD) – também 
conhecida como Escola de Viena, esta representada principalmente pelos trabalhos de Ruth Wodak (1996, 2005b) e 
Martin Reisigl (2001) e tem como objetivo pesquisar discursos institucionais racistas, antissemitistas, entre outros, 
numa perspectiva sociolinguística e histórico-discursiva, cujo enfoque está no estudo da argumentação e na retórica. 
No Brasil, esses três enfoques filiaram pesquisas em várias instituições, dentre as quais podemos destacar: AS – 
USP (GIL, 2009), UFPE (FALCONE, 2005); GDV – UFPE (DIONÍSIO, 2011), UNB (VIEIRA et al, 2007); 
AHD – USP (OLIVEIRA, 2012), UFPI (PONTES, 2009). 
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não se centra em elementos especificamente linguísticos (vale também dizer, semióticos). Seus 

enfoques implicam mostrar conexões e causas ocultas nos textos que constroem e desconstroem 

práticas dominantes de poder, uma vez que as estruturas hegemônicas e seus discursos estabilizam as 

convenções sociais e as convertem em algo natural, fazendo com que as mais variadas práticas 

ideológicas sejam, muitas vezes, tidas como inquestionáveis (FAIRCLOUGH, 2001). Ao fazer isso e 

ao tornar visível o que antes pode ter sido invisível e aparentemente natural, os/as analistas 

críticos/as do discurso pretendem mostrar o modo como as práticas linguístico-discursivas se 

imbricam nas estruturas sociopolíticas do poder e da dominação (KRESS, 1990), isto é, pretendem 

desenvolver, como já citamos, uma atividade crítica diante da realidade que analisam. E, na medida 

em que as estruturas atuam numa sociedade em detrimento de grupos particulares, esperam produzir 

mudanças não apenas nas práticas discursivas, mas também, nas práticas e estruturas sociopolíticas 

que as apoiam. Desse modo, a ACD vem se mostrando como um instrumento eficaz para a aplicação 

de suas descobertas a questões práticas, possibilitando aos indivíduos se tornarem cada vez mais 

conscientes das influências da linguagem e da estrutura social. 

 

(2) Explicitude político-ideológica – A ACD comunga da ideia de que “a ciência não pode ser vista 

como uma ‘prática em si’, pois isso a configuraria num universo que anularia ‘a dimensão pragmática 

da dimensão epistemológica’” (MARCUSCHI, 2004, p. 31). Em outros termos, ela não propõe 

“enclausurar” a ciência como se esta fosse uma prática que bastasse em si mesma, sob pena de 

perdermos de vista o papel político que postula e que é inerente ao exercício do saber.  Ao contrário, 

a ACD busca percebê-la como um conjunto de práticas que está ligado a elementos extra-científicos, 

quais sejam, a posição ideológica do cientista e o efeito social de sua investigação. É sob essa linha de 

raciocínio e, ao “corrigir uma subavaliação muito divulgada da importância da linguagem na 

produção, manutenção e mudança social” (FAIRCLOUGH, 1989, p. 17), que os/as analistas 

críticos/as do discurso partem do corolário de que devem adotar veementemente uma posição 

política diante das pesquisas que empreendem. Em outras palavras, eles/as explicitam seus 

propósitos com o objetivo claro de revestir a prática científica de um projeto de intervenção que 

estreite a relação do conhecimento científico com a sociedade em geral e produza mudanças 

favoráveis àqueles/as que se encontram em situação de desvantagem social (VAN DIJK, 2005b). 

Assumem, portanto, que a neutralidade, diante das estruturas sociais, numa pesquisa, torna o/a 

pesquisador/a cúmplice de tais estruturas, por isso, em todas as suas versões, a ACD recusa o mito 

da isenção científica e, agindo, assim, “diferentemente de outros saberes [...] não nega, mas 
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explicitamente define e defende seu próprio posicionamento político. Isto é, a ACD não é neutra – e 

tem orgulho disso” (VAN DIJK, 2005a, p. 96).  

 

(3) Transdisciplinaridade – No mapa conceitual dos estudos contemporâneos sobre discurso, teorias 

de diversas áreas do conhecimento têm mantido com as Ciências Sociais Críticas estreita relação 

teórico-metodológica, estruturada sistematicamente através de pesquisas desenvolvidas por diversos 

linguistas advindos de áreas como a Linguística de Texto e a Semiótica Social, interessados pela 

Sociologia, Ciências Políticas, História e pela Psicologia Social. Isso exige um trabalho de articulação 

e recontextualização disciplinar que a ACD imprime ao estudo de questões sociais mais amplas do 

que a linguagem, reconhecendo que a transgressão dos limites entre as disciplinas é um pressuposto 

básico para a análise de problemas sociais manifestados discursivamente (HARVEY, 1996) e uma das 

principais características para o estabelecimento da teoria na busca por ações transformadoras em 

prol da consolidação e garantia dos direitos humanos, sociais, políticos, culturais e econômicos nas 

mais distintas sociedades. A ACD tem, portanto, uma relação dialógica com outras teorias e métodos 

sociais. No entanto, engaja-se com eles não apenas de maneira interdisciplinar, mas transdisciplinar, 

entendendo que co-engajamentos particulares dos estudos discursivos sobre determinados aspectos 

do processo social devem suscitar avanços teóricos e metodológicos que transpassam as fronteiras 

das disciplinas (FAIRCLOUGH, 2012), não unicamente aplicando outras teorias 

(interdisciplinarmente), mas operacionalizando e transformando outras teorias em favor da 

abordagem sociodiscursiva (transdisciplinarmente) (RESENDE & RAMALHO, 2006).  

 

(4) Aplicabilidade – As pesquisas em ACD não são feitas para as estantes das bibliotecas, tampouco 

para a satisfação pessoal dos pesquisadores/as (RESENDE, 2012). Devem, sim, servir para 

promover resultados concretos de mudança social, funcionando como práticas para atender a 

questões sociais iminentes e sendo propulsoras de transformações no modo de olhar e agir das 

pessoas. Em outras palavras, o trabalho da ACD deve estar à disposição de diferentes campos, 

revestindo-se de uma perspectiva aplicada e colaborativa e se configurando numa “pesquisa realizada 

não apenas sobre os sujeitos ou para os sujeitos, mas [...] sobre, para e com os sujeitos” (ALENCAR, 

2005, p. 57-58, destaque da autora), através da qual eles possam ter a capacidade de agir 

criativamente, no sentido de operar suas próprias conexões entre as diversas práticas sociais e as 

ideologias a que são expostos. 
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(5) Acessibilidade – O estilo hermético deve ser incompatível com os objetivos fundamentais de uma 

pesquisa crítica, visto que, se os sujeitos a quem interessa tal tipo de pesquisa não conseguem 

entendê-la, não podem tampouco aprender com ela (VAN DIJK, 2005a). Nesse sentido, a ACD 

advoga que o obscurantismo promove a imitação cega em vez do discernimento, por isso qualquer 

trabalho realizado por ela deve ser ensinável, claro e acessível na socialização das análises e dos 

resultados de pesquisa. A ACD busca, por isso, passar a limpo as coisas mais complicadas e almeja 

ser simples, sem deixar de ir às raízes dos problemas. 

  

(6) Empoderamento social – Em face dos esforços para que suas pesquisas sejam aplicáveis e 

acessíveis, alguns questionamentos da ACD revelam a necessidade que seus/suas analistas críticos/as 

têm de possibilitar que suas investigações sirvam para “aumentar a consciência de como a linguagem 

contribui para a dominação de algumas pessoas sobre outras, entendendo a tomada de consciência 

como o primeiro passo para a emancipação dos indivíduos” (FAIRCLOUGH, 1989, p. 01), e 

funcionando, assim, como ferramentas de empoderamento social. A ACD, conforme Titscher et al 

(2000), vê-se como um selo de pesquisa politicamente envolvida com uma exigência emancipatória. 

Como citam essas autoras e esse autor, “ela procura ter um efeito na prática e nas relações sociais, 

por exemplo, no desenvolvimento pedagógico, na elaboração de modelos para o uso linguístico não-

sexista ou em propostas para aumentar a inteligibilidade das notícias e textos jurídicos” (TITSCHER 

et al, 2000, p. 165). Algumas posturas estão ao alcance de pesquisadores/as críticos/as para que suas 

pesquisas impliquem, de fato, formas de empoderamento na direção da justiça social (RESENDE, 

2012), como:  

a) a constituição de redes interinstitucionais compostas por pesquisadores/as com diferentes origens 

acadêmicas, compartilhando interesses por problemas sociais particulares e comprometendo-se em 

divulgar ao máximo os resultados dos projetos de pesquisa articulados, transpondo os limites da 

academia; 

b) a articulação da ACD com a etnografia em pesquisas de campo engajadas e potencialmente 

transformadoras dos modos de compreensão da realidade social, podendo resultar em efeitos 

positivos para os/as participantes de pesquisas com movimentos sociais que atuam em lutas por 

direitos e por justiça social; 

c) pesquisas críticas sobre práticas pedagógicas e relações institucionais em contextos diversos, 

representações discursivas de grupos específicos na mídia e ainda sobre discriminação contra grupos 
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sociais particulares, as quais forneçam respostas sobre os resultados alcançados por atores que 

servem de objeto/informante.  

 

Esses princípios ligados à agenda da ACD fazem parte das propostas de todas as versões 

estabelecidas nessa perspectiva, dentre as quais se destaca o modelo de estudos, liderado pelo 

linguista britânico Norman Fairclough, diligente analista crítico e um dos mentores na fundação da 

rede internacional de estudos que impulsionou as pesquisas em ACD naquele janeiro holandês de 

1991. “De todos os modelos da ACD, o modelo de Fairclough parece [...] ser, aliás, o que se 

apresenta mais coeso e mais apto para responder a solicitações de vários domínios” (GOUVEIA, 

1997, p. 48), visto que a sua principal preocupação centra-se em questões que dizem respeito às 

relações entre o discurso e a mudança social, ligando as mudanças nas ordens do discurso 

contemporâneas a mudanças que afetam a vida social hodierna em vários aspectos. Em virtude disso, 

esse modelo serve como um dos baluartes da tese que aqui construímos, contribuindo para nossa 

pesquisa na medida em que se mostra capaz de conjugar a reflexão sobre nossos componentes 

ontológicos à produção das bases epistemológicas, metodológicas e políticas que a ACD representa.    

 
1.2 TEORIA SOCIAL DO DISCURSO – alguns fundamentos 

 

De acordo com Norman Fairclough (2001), a análise linguística pode servir como um 

método para estudar as práticas sociais em geral e, por conseguinte, os processos de conflito social, 

de manutenção e mudança das estruturas sociais. Por isso, ele propõe, no interior da ACD, um 

enfoque de investigação científica, com o objetivo de que a Linguística sirva para a compreensão da 

dinâmica social como um forte instrumento teórico e analítico. Denominada por ele de Teoria Social 

do Discurso (TSD) (CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2003; 

FAIRCLOUGH, 2006), essa abordagem oferece um cabedal epistemológico producente para se 

compreender o funcionamento da linguagem como elemento constitutivo de qualquer prática social. 

Corresponde à análise das relações dialéticas entre semioses (inclusive a língua) e outros elementos 

das redes de práticas sociais, bem como se preocupa particularmente com as mudanças radicais que 
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estão acontecendo na vida social contemporânea e com o papel que a semiose tem no interior dessas 

mudanças.26 

A concepção de Fairclough (2003, 2006) sobre realidade é tributária à teoria realista crítica 

(BHASKAR, 1989; ARCHER, 2000; SAYER, 2000), para a qual o mundo é um sistema aberto, em 

constante mudança e constituído por diferentes estratos (físico, biológico, social, semiótico), que 

funcionam como mecanismos gerativos mutuamente constitutivos. Qualquer atividade social é 

mediada por operações semióticas produzidas por indivíduos que ativam sistemas fisiológicos 

(portanto, biofísicos) para se comunicarem. Tais estratos, como categorias potenciais do mundo, 

situam-se no domínio das estruturas causais existentes na realidade (Domínio Potencial). Se 

pensarmos no estrato semiótico, verificamos que sua estrutura corresponde ao conjunto de sistemas 

semióticos existentes, como, por exemplo, o sistema linguístico de uma língua particular (em seus 

dispositivos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos). A ilustração seguinte nos ajuda a 

compreender. 

 

 

Figura 1 – Relação entre os estratos da realidade e o Domínio Potencial como estrutura causal da realidade 

 

O Domínio Potencial realiza-se nas várias práticas sociais que passam ou não por nossa 

experiência (Domínio Realizado).27 A realização dos sistemas semióticos nas práticas sociais ocorre 

                                                 
26  Na Amarica Latina, pesquisadores/as têm contribuído para a difusão desse enfoque, gerando abordagens 
próprias e novos desenhos de pesquisa, que representam avanços à TSD através de estudos em suas realidades 
locais (MAGALHÃES, 2000; RESENDE, 2006; PARDO ABRIL, 2008; PARDO, 2008; SILVA, 2009; 
RAMALHO, 2012; BERARDI, 2012; PAPA, 2012). A esse respeito, Pardo Abril (2003, p. 32) enfatiza que a 
“América Latina constituiu uma [das] principais razões de crescimento e expansão [da TSD], pois [nessa região] se 
desenvolveram múltiplas aplicações dos princípios teóricos na análise de situações e problemáticas concretas, o que 
resultou no desenvolvimento das teorias e dos métodos, e na ampliação de perspectivas”.  



49 

 

por meio dos discursos, isto é, por meio do funcionamento das atividades de produção e 

compreensão dos distintos dispositivos, por exemplo na fala/escrita e escuta/leitura linguísticas. 

Esse domínio, por sua vez, concretiza-se em eventos efetivos da realidade (Domínio Empírico), 

experiências específicas sócio-historicamente, com as quais os indivíduos realizam ações empíricas. 

As expressões semióticas desse domínio constituem os textos em suas diversas possibilidades 

semióticas (semioses verbal, icônica, corporal, entre outras). Essas relações dialéticas entre estruturas, 

práticas sociais e eventos se dão num contínuo de abstração-concretude (RESENDE, 2009). A 

seguir, expomos um esquema que sumariza essas realizações, correspondendo aos seus respectivos 

domínios e às suas versões semióticas.  

 

 
Figura 2 – Domínios da realidade, realizações dos domínios e versões semióticas 

 

Para um estudo social do discurso que se utilize dessa base epistemológica, o foco de análise 

precisa recair sobre o funcionamento das práticas sociais, ponto de conexão entre a estabilidade das 

estruturas, eixo da permanência, e a dinâmica dos eventos, eixo em que atua a agência humana. O 

exame das práticas sociais em sua versão semiótica (discurso) apontará para um nível da realidade 

social que, ao mesmo tempo em que é constituído de elementos estáveis causativos (os componentes 

do sistema semiótico), produz, a partir da mobilização desses elementos, construtos comunicativos 

(textos). É nesse sentido que podemos pensar, por exemplo, que a prática de produção textual 

jornalística (prática social/discurso) resulta de um cabedal de recursos típicos para sua construção 

(padrões retóricos que a linguagem como sistema disponibiliza), mas que pode implicar diversos 

modos de concretização textual (notícia, entrevista, reportagem). O que caracteriza as possibilidades 

dessas concretizações, ou seja, desses eventos (textos), depende, para a TSD, de elementos internos 

às próprias práticas sociais.  

                                                                                                                                                              
27 Tal qual Ramalho & Resende (2011), faremos uso aqui dos termos potencial e realizado para traduzir a versão 
original real e actual (BHASKAR, 1989), pois entendemos que o primeiro designa melhor o domínio dos poderes 
(estratos) ativados na prática social – como também é usado por Fairclough (2003) – e o segundo evita a 
possibilidade de traduzir por “atual”, palavra que, em português, não carrega o mesmo significado que sua versão 
correspondente em inglês. 
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As práticas sociais, ou também chamadas conjunturas, são atividades relativamente duráveis 

que se configuram como “formas de hábito, ligadas a tempos e lugares particulares, em que as 

pessoas aplicam recursos (materiais ou simbólicos) para agirem juntas no mundo” (CHOULIARAKI 

& FAIRCLOUGH, 1999, p. 21). Fairclough (2003) preconiza que toda prática social inclui diferentes 

elementos da vida que possuem relação entre si: atividade material, relações sociais (ação e interação), 

fenômeno mental (crenças, valores e desejos) e semiose
28. Quando esses elementos são reunidos, 

tornam-se momentos da prática, cada qual com seu poder gerativo e mecanismos particulares, que se 

relacionam dialeticamente sem se reduzirem um ao outro, o que implica que todos os elementos 

podem modificar uns aos outros de diferentes formas.29 Dessa maneira, a semiose é vista como um 

momento integrante e irredutível da prática social em dialética articulação com outros momentos 

igualmente importantes (RAMALHO, 2006; RESENDE, 2006), como podemos sintetizar na figura a 

seguir. 

 

 

Figura 3 – Articulação entre os momentos da prática social 

 

                                                 
28 Ao usar o termo “semiose”, Fairclough (2003, p. 229) refere-se ao “processo de significação através da linguagem, 
corporal, imagens visuais, ou qualquer outro meio de significação”.  
29 No fluxo da vida diária, estamos sempre articulando esses elementos, engendrando uns aos outros (HARVEY, 

1996), isto é, pessoas usam recursos do mundo material (papel, computador, telefone) para agir e interagir com 
outras pessoas (que têm suas crenças e valores), estabelecendo relações sociais (pacíficas ou conflituosas), fazendo 
uso da linguagem (semiose) direta ou indiretamente.  

  Semiose 

 Atividade 
Material 

    Relações    
Sociais 

Fenômeno Mental 

                        Prática Social 
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A semiose atua de três maneiras nas práticas sociais. Primeiramente, como forma das pessoas 

(inter)agirem e (re)produzirem a vida social, através do que, na TSD, é chamado de Gênero (ou 

Gênero Discursivo). São exemplos de Gênero os diferentes usos da linguagem para executar nossos 

propósitos comunicativos: Gêneros escolares e pedagógicos (aula, seminário, prova), jornalísticos 

(notícia, entrevista, reportagem), literários (conto, crônica, romance), entre outros. Em segundo lugar, 

a semiose atua nas (auto)representações de aspectos do mundo, por meio do que Fairclough (2003) 

chama de Discurso.30 Por exemplo, a vida de pessoas LGBT é representada por meio de diferentes 

discursos nas práticas sociais da Política, da Medicina, da Ciência Social, os quais correspondem às 

diferentes posições dos atores sociais envolvidos nessas práticas (é nesse sentido que falamos de 

Discursos homofóbico, machista e racista). E, em terceiro lugar, a semiose atua no desempenho de 

(auto)identificações e construção de identidades no interior das práticas sociais. Isso corresponde aos 

modos de ser dos indivíduos e se realiza por meio do que Fairclough (2003) denomina de Estilo. Por 

exemplo, na prática de produção de textos jornalísticos, cada veículo de comunicação, em função de 

suas posições identitárias (ideológicas, culturais, éticas), apresenta um estilo diferente. A relação entre 

Gênero, Discurso e Estilo ocorre também de forma dialética:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Dialética entre Gênero, Discurso e Estilo (adapt. RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 49) 

 

                                                 
30 O termo discurso é duplamente usado dentro da TSD: como sinônimo de semiose, momento das práticas que 
indica elementos amplamente semióticos da vida social (por oposição aos não-semióticos), e como uma maneira 
específica da semiose atuar nas práticas sociais, designando modos particulares de representar aspectos da vida 
social (podemos chamar também de representação, em sentido estrito). Para facilitar a compreensão dessa distinção, 
usaremos, nesta tese, a designação “semiose” para o primeiro sentido e “discurso” para o segundo.  

                        Gênero 

                        Estilo                         Discurso 
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Essa teoria nos permite analisar a semiose no interior de um mundo estratificado e como 

parte constitutiva das práticas sociais, sendo por meio destas e na dinâmica mutual de seus elementos 

que os Gêneros, os Discursos e os Estilos ganham significado. Uma notícia, por exemplo, nada mais 

é, nesse paradigma teórico, que um Gênero Discursivo que materializa a relação entre um modo de 

dizer (mecanismos semióticos) sobre a realidade, recursos e atividades materiais específicos (escrita 

digital, impressa, impressão de imagens), relações sociais situadas (escritor/leitor, apresentador de 

telejornal/telespectador) e determinados fenômenos mentais (processo intelectual, modo de 

compreensão). Entretanto, há uma diversidade imensa de possibilidades de noticiar o mesmo fato e 

isso se deve às diferentes maneiras de se construir sentido, isto é, às combinações entre Gêneros 

(modos de [inter]agir), Discursos (modos de representar) e Estilos (modos de ser), ou àquilo que 

Fairclough (2003) chama de ordem de discurso.31 

Algumas ordens de discurso são hegemônicas, outras são marginais e subversivas.32 A TSD 

tem concedido subsídios para atividades de pesquisa que busquem identificar até que ponto a 

linguagem é responsável pela reprodução e transformação das formas de hegemonia sobre  indivíduos 

e grupos que ocupam lugar de alijamento social. Uma pesquisa sob esse enfoque pode verificar quais 

formas de reprodução e manutenção dos discursos fortificam a segregação, o preconceito e a 

exclusão de grupos e indivíduos historicamente à margem de seus direitos sociais, como também 

pode analisar a construção de discursos que ajudam na transformação das ordens de discurso 

estabelecidas hegemonicamente que oprimem esses grupos e indivíduos. Nesse sentido, embora 

reconheçamos o caráter multifuncional das três formas de atuação da linguagem nas práticas, para 

fins desta tese, focalizamos nossa análise na dimensão dos discursos, isto é, nos modos particulares 

                                                 
31 As ordens de discurso são o aspecto semiótico de uma ordem social, ou seja, o conjunto de práticas sociais inter-
relacionadas de maneira particular (TITSCHER et al, 2000). Por exemplo, a ordem social que ampara o modo 
como LGBT são tratados/as no nosso país atualmente corresponde a um conjunto de práticas de hostilidade e 
exclusão (muitas delas reveladas no descaso do poder público quanto à legalização de direitos sociais a esse grupo e 
nos comportamentos violentos de vários setores da sociedade). Um estudo sob o prisma teórico-metodológico da 
TSD não tem como foco de análise as ordens sociais, mas as ordens de discurso que podem revelá-las. O trabalho 
investigativo sobre as ordens sociais está inserido no campo das ciências humanas e sociais que não têm a semiose 
como objeto.   
32 Por exemplo, além da maneira dominante de se representar as ações políticas de LGBT em prol da efetivação de 
direitos sociais, há também várias outras maneiras que podem ser adotadas ou desenvolvidas, em maior ou menor 
proporção, em oposição àquela dominante. Em nossa hipótese, pressupomos constatar como dominante, em 
notícias da Folha de S. Paulo, a representação de LGBT com bastante visibilidade, mas ainda de forma 
estigmatizada, reducionista e funcionalizada, além disso por meio de condutas passivas, caricatas e promíscuas. No 
entanto, neste estudo, compreendemos que uma determinada ordem de discurso pode ser hegemônica, tornar-se 
parte do senso comum legitimador que sustenta as relações de dominação, mas sua hegemonia será sempre 
contestada (LACLAU & MOUFFE, 1985; FORGACS, 1988; FAIRCLOUGH, 1997). Uma ordem de discurso não 
é um sistema fechado ou rígido. É, na verdade, um sistema aberto posto em risco pelo que acontece em interações 
reais. 
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de representação de aspectos do mundo, forte instrumento de hegemonia em duas direções: “acerca 

do fluxo de experiência da realidade física e social [como prática] e controle da sociedade sobre 

concepções dessa realidade [como semiose]” (KRESS & HODGE, 1979).  

Nessa perspectiva, como vimos, diferentes representações são distintas perspectivas do 

mundo, associadas às diferentes posições que as pessoas ocupam nesse mundo, às suas identidades 

pessoal e social (Estilos) e às distintas relações sociais que elas estabelecem com outras pessoas 

(Gêneros). Olhar para os textos de um ponto de vista representacional, segundo Fairclough (2003), 

implica investigar também a representação dos atores sociais, em termos de que atores são incluídos 

e excluídos na representação e a que atores é dada proeminência. As diferentes realizações 

linguísticas a que os locutores recorrem (elementos do sistema semiótico) para representar atores 

sociais em textos podem indicar os posicionamentos ideológicos em relação a eles e a suas atividades, 

dada a combinação entre essa realização e os outros elementos da prática social.  

Da compreensão sobre a relação dialética, causal e recursiva entre tais categorias ontológicas, 

emana o lugar crítico do modelo de investigação linguística da TSD, que possibilita a análise não 

apenas do material textual, das escolhas efetivamente materializadas no texto, mas também das 

exclusões, omissões e formulações potenciais que o significado desse material oportuniza. Tal análise 

não é, desse modo, puramente descritiva, tampouco é apenas conjectural, mas propõe que o 

elemento de interpretação sejam as escolhas linguísticas em permanente diálogo com o contexto 

sociocultural em que se inserem, o que indicará os significados potencialmente responsáveis pelos 

problemas sociais.  

Diante disso, a partir do próximo tópico, buscaremos respaldo em dois modelos de realização 

textual dos discursos que nos possibilitam verificar que componentes da superfície linguística 

materializam as representações. Inicialmente, discutiremos o modelo de análise proposto por Theo 

van Leeuwen (2008a) para o exame da representação dos atores sociais, cujo foco se encontra na 

análise de mecanismos discursivos que se realizam por itens lexicais (em sua maioria nominais) não 

convencionados pela gramática tradicional e potencialmente capazes de representar/construir 

significados sobre indivíduos e atividades humanas. Em seguida, ampararemos esse modelo na 

descrição do sistema de transitividade, conforme Halliday & Matthiessen (2004), para entender quais 

possibilidades de relação semântica entre itens nominais e verbais são potencialmente capazes de 

realizar significados representacionais sobre os atores sociais em nossos dados. O trabalho de 

conjunção dessas duas abordagens, portanto, permitirá um enfoque tanto nos grupos verbais quanto 

nos sintagmas nominais, garantindo maior escopo de análise.  
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1.3 CATEGORIAS DE REPRESENTAÇÃO  

 

Em nosso dia-a-dia, usamos formas explícitas e latentes para representarmos pessoas e 

grupos. Todas elas consistem em ferramentas discursivas que operamos conforme nossos propósitos 

comunicativos. Escolhemos uma ou outra dessas ferramentas a depender dos interesses que 

investimos em determinadas interações. A partir dessas premissas, diversos questionamentos têm 

sido feitos acerca da relação entre tais ferramentas e os objetos do mundo que elas representam. 

Com várias formas de nomear (“referenciação”, “representação”, “significação”, “categorização”), 

essa relação vem inquietando pensadores/as das ciências sociais críticas e servindo como base para a 

composição de inúmeros modelos teóricos e instrumentais à Linguística, o que faz dessa ciência uma 

arena produtiva de pesquisas, que ajudam a repensar o lugar e o papel da linguagem no 

estabelecimento das representações sociais.33   

Sob essa perspectiva, o posicionamento epistêmico que prevaleceu anos a fio nos estudos da 

linguagem durante o século XX correspondeu à reflexão acerca da relação entre a linguagem e a 

realidade social, como um vetor que emerge dos usos linguísticos e aponta para o mundo. Essa 

concepção entendeu a língua como um espelhamento da realidade social e nos fez crer na produção 

da linguagem como uma maneira de retratar o que havia fora dela. Tratava-se de uma postura 

essencialmente dualista acerca da linguagem: de um lado estavam os sistemas semióticos e do outro, 

o que eles podiam representar. No entanto, após o advento das perspectivas enunciativas e sócio-

interacionistas nos estudos linguísticos, essa noção deu lugar a conceitos que consideram a atividade 

linguística não mais como uma forma de retrato da realidade, um processo de espelhamento, e sim 

                                                 
33 Não usamos aqui o termo “representação social” à forma das teorias desenvolvidas pela Psicologia Social, isto é, 
como um modo de conhecimento denominado “saber de senso comum”, “saber primitivo” ou “saber natural” 
socialmente elaborado e partilhado, tendo como finalidade prática conhecer e agir sobre o mundo e atendendo às 
necessidades do cotidiano (ANDRADE, 1999). A orientação semântica para essa expressão em nossa pesquisa 
recai sobre a ideia de representação social como os efeitos de sentido que os textos potencialmente produzem de 
acordo com o modo em que estão organizados e conforme a relação do discurso (semiose – uso de textos) com os 
outros elementos na prática social.  
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como uma atividade de construção do real, abandonando-se, então, a noção de referencialidade para 

se assumir a concepção de discurso como um processo que instaura a realidade social.34  

A ACD, como uma dessas perspectivas, reconhece que, ao representar o mundo pela 

linguagem, estamos contribuindo para a formação dessa realidade, dando sentido e existência a ela. 

Por exemplo, quando ouvimos uma pessoa se referindo a um evento como “Parada Gay” e outra 

representando o mesmo evento como “Parada LGBT”, percebemos que o uso de um ou outro 

termo não é aleatório, mas revela modos particulares de ver as pessoas e as relações sociais presentes 

nesse evento. Desse modo, é possível assegurar que, de acordo com a escolha de um dos termos, o 

processo de atribuição construirá sentidos diferentes, pois os objetos do mundo ali representados são 

identificados diferentemente, com implicações semânticas também diferentes. Essas diferentes 

perspectivas do mundo, ou seja, esses discursos que se ligam a projetos particulares de ver o mundo 

podem ser disseminados como se fossem universais, isto é, como se essas representações particulares 

fossem as únicas corretas e justas, legítimas e aceitáveis.  

De acordo com Pardo Abril (2003), as representações podem ser vistas como estereótipos 

culturais desenvolvidos por meio da atividade discursiva. Mas, segundo essa mesma autora, é 

principalmente a capacidade humana para a ação discursiva que permite a formação das 

representações, isso implica reconhecer quais são as escolhas lexicogramaticais que os indivíduos 

fazem (no nível dos eventos semióticos, isto é, no que tange aos textos). Para uma reflexão sobre 

essa perspectiva como representação de nosso objeto, propomos primeiramente apresentar um 

enquadre de análise de discursos com base no exame de categorias textuais de grupos nominais. Por 

isso, destacaremos o enfoque proposto pela Teoria da Representação dos Atores Sociais de Theo van 

Leeuwen (2008a), um dos quadros teóricos mais recentes para análise da relação entre a prática 

linguística/textual e as representações sociais de atores, cuja importância para as pesquisas sobre 

discurso tem se destacado em face das análises denunciativas que empreende sobre as desigualdades 

de representação por meio da linguagem.   

 

 

                                                 
34 Uma das questões mais antigas nos estudos da relação entre a linguagem e o mundo gira em torno das formas 
que usamos para representar a realidade que nos rodeia. Ao avançar das reflexões de áreas como a Filosofia da 
Linguagem e a Linguística (OGDEN & RICHARDS, 1956; ROSCH, 1978; MOSCOVICI, 1984; ARISTÓTELES, 
2000; CONEIN, 2000), o diálogo de teorias representacionalistas com os estudos da linguagem frutificou noções 
importantes sobre referência, dêixis, significação, dentre outras categorias, para entender a relação semiose-mundo 
(CARDOSO, 2003; MARCUSCHI, 2004; BLIKSTEIN, 2006). Hoje, esse diálogo descortina abordagens teóricas 
dos estudos discursivos que visam compreender de que forma a linguagem fornece representações sociais de 
grupos considerados à margem de vários direitos de cidadania.  
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1.3.1 Teoria da Representação dos Atores Sociais 

 

 Um amplo quadro teórico-metodológico de descrição, interpretação e explicação dos meios 

pelos quais as categorias linguístico-discursivas constroem a representação das identidades 

contemporâneas dos atores sociais consiste no modelo crítico de análise do discurso desenvolvido 

pelo linguista Theo van Leeuwen (2008a), a chamada Teoria da Representação dos Atores Sociais 

(TRAS). Com ela, esse pesquisador construiu um inventário sociossemântico sobre diversos modos 

pelos quais os atores sociais podem ser representados no discurso verbal. 35  Nele, esse linguista 

descreveu um quadro de aspectos lexicogramaticais que marcam a representação dos indivíduos nos 

textos, tendo por objetivo não só refletir acerca dos diversos modos por que as pessoas podem ser 

representadas linguisticamente em nossa sociedade, mas principalmente revelar como as práticas 

sociais de representação textualmente orientadas funcionam como práticas de manutenção e 

transformação de poder. 

A partir desses objetivos, esse linguista estabeleceu relevância sociológica ao seu modelo 

teórico – uma vez que entende a prática linguístico-discursiva de representação como uma atividade 

eminentemente social –, por isso procurou não partir do rol de categorias linguísticas já 

canonicamente apregoadas como recursos de representação, e sim buscou investigar quais estruturas 

textuais, em geral, realizam essa função. Com isso, ele percebeu uma diversidade de recursos 

linguísticos potencialmente capazes de representar a realidade e, na gama de possibilidades 

discursivas que existe numa língua, constatou que operamos com inúmeras estratégias de 

representação ainda não catalogadas pelos linguistas.  

Segundo esse autor, existem formas de a linguagem representar os atores sociais que não são 

caracterizadas pelos compêndios gramaticais como categorias de representação, a língua dispõe de 

maneiras de representar que nem sempre percebemos e classificamos. Portanto, para van Leeuwen 

(2008a), cabe a um analista crítico do discurso o papel de investigar os processos de representação 

sem se limitar aos mecanismos e às categorias específicas já estabelecidas no cânon. Para ele, se um 

analista crítico do discurso, ao investigar uma ocorrência representacional da linguagem, restringir-se 

apenas às operações e categorias canônicas, muitos exemplos relevantes serão ignorados. Diante 

disso, a partir de vários estudos que esse linguista desenvolveu ao questionar a representação dos 

atores sociais na língua por meio de categorias diversas, ele constatou que todas as práticas envolvem 

                                                 
35 Van Leeuwen (2008a) produziu esse inventário com base no uso da língua inglesa, entretanto afirma que as 
contribuições sobre suas categorias podem ser aplicadas em vários tipos de semiose (verbal, visual, entre outros), 
por isso denomina sua teoria como “pan-semiótica” (VAN LEEUWEN, 2008a).  
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atores sociais, mas nem todos são incluídos numa dada representação. Por isso, em sua abordagem 

teórico-analítica sobre a representação social no discurso, esse linguista busca inicialmente descrever 

os processos de Inclusão e Exclusão de atores, que ocorrem na realização de um texto.  

Como conceito sociológico, a Exclusão revela-se de grande importância para os estudos 

críticos da linguagem, pois, conforme van Leeuwen (2008a), tem sido um importante aspecto para 

saber como os atores sociais são representados em textos escritos – se excluídos, ou não, e em que 

contextos –, uma vez que as “representações incluem ou excluem atores sociais para servir aos seus 

interesses e propósitos em relação aos leitores a quem se dirigem” (VAN LEEUWEN, 2008a, p. 30). 

Sendo assim, no estudo sistemático dessa prática, esse autor percebeu que nem todas as formas de 

excluir deixam marcas. Diante disso, categorizou dois tipos de Exclusão: a Supressão e o 

Encobrimento (ato de colocar o ator em segundo plano).  

O primeiro corresponde à forma de excluir sem deixar referência dos atores sociais em 

qualquer parte do texto (para saber o que foi invisibilizado pela Supressão é preciso comparar textos). 

Já no Encobrimento a Exclusão é parcial: os atores podem ser excluídos em relação a algumas 

atividades, mas não ser em relação a outras, criam-se elipses de representação dos atores algures no 

texto. Nesse caso, podemos identificar quais atores estão sendo omitidos em parte do texto e 

verificar em relação a que práticas isso acontece, bem como que atores são explicitados. Por exemplo, 

no caso da representação de LGBT: Em que ações são representados/as nos jornais? A depender de 

onde e como são incluídos/as textualmente, podemos criar representações distintas sobre LGBT nas 

notícias que reportam suas atividades de militância contra práticas homofóbicas e a favor de políticas 

que favoreçam a liberdade afetivo-sexual entre os membros desse grupo.  

Para van Leeuwen (2008a, p. 30-31), “as duas realizações [Supressão e Encobrimento] 

secundarizam os atores sociais em graus diferentes, mas ambas desempenham o seu papel na redução 

da quantidade de vezes que os atores sociais específicos são explicitamente referidos”. Esse linguista 

apresenta alguns tipos de realização textual por Exclusão (seja por Supressão ou por Encobrimento) 

dentre eles, o Apagamento do Agente e/ou do Objeto da Passiva. Nesse tipo, há a utilização de um 

verbo na voz passiva, sem a explicitação de um agente ou de um ator que pode representar o objeto 

da ação. Essa categoria, conforme o autor, é um dos recursos mais comuns de apagamento de atores 

no discurso.36 Vejamos um exemplo.37 

                                                 
36 Van Leeuwen (2008a), em sua teoria, expõe separadamente a exclusão do agente e do ator-objeto da oração de 
voz passiva. Para o apagamento do ator-objeto, considera apenas o ator beneficiário de ações. Nesta tese, 
ampliamos as possibilidades de verificação desse recurso, para o apagamento de todos os atores-objeto, tendo eles 
recebido, ou não, benefícios por meio dessas ações.  
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(01) 

“Em acordo com a CET e a Polícia Militar, ficou definido que a parada só vai ocupar totalmente a 

avenida Ipiranga. Na Paulista e Consolação, serão usadas só as pistas que levam ao centro” 38 (FSP-

25/06/00)39 

 

Nesse caso, visualizamos duas ocorrências de apagamento dos agentes da passiva. Na primeira 

oração, ainda que façamos inferências, não está explícito quem exatamente definiu que a Parada só 

iria ocupar totalmente a avenida Ipiranga. Já na segunda, os atores que usaram as pistas que levam ao 

centro da cidade não estão representados no texto. Essa manobra de apagamento é uma estratégia 

para visibilizar a ação e seu objeto e apagar quem praticou a ação. Já no exemplo seguinte, podemos 

conferir tanto o apagamento do agente quanto dos atores-alvo da ação. 

 

(02) 

“Cerca de 16 mil preservativos serão distribuídos durante a 4ª Parada do Orgulho GLBT, devido a 

uma parceria de ONGs (organizações não-governamentais) de prevenção e combate à AIDS com o 

Ministério da Saúde, que, pela primeira vez, apoia oficialmente o evento” (FSP-25/06/00) 

 

Como no exemplo 01, o apagamento dos participantes dessa oração (nesse caso, tanto quem 

distribuiu quanto para quem foram distribuídos os 16 mil preservativos) é um recurso que prima pela 

escolha oculta dos atores. A opção por uma representação includente e direta como “ONGs e 

Ministério da Saúde distribuem 16 mil preservativos para participantes da 4ª Parada do Orgulho 

GLBT” deixa mais aparentes os agentes e os beneficiários da distribuição, possibilitando a 

representação de seus atores a partir desses papéis no discurso. Não obstante isso, alguns casos desse 

tipo de apagamento ocorrem em função do princípio de cooperação entre os interlocutores, que, por 

já comungarem das informações, não precisam explicitar tudo sobre elas. Entretanto, é importante 

lembrarmos que o efeito de sentido de um apagamento como esse no processo de representação de 

ações emancipatórias de grupos minoritários – principalmente em textos de circulação pública, como 

                                                                                                                                                              
37 Muitos exemplos que apresentamos neste capítulo são trechos dos nossos dados. 
38 Os grifos em itálico inseridos nos excertos destacados dos exemplos são de nossa autoria. 
39 Após cada exemplo de nossos dados, usamos uma sigla para representar o jornal Folha de S. Paulo (FSP) e a data 
de publicação da notícia de onde foi tirado o excerto para o exemplo.  
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a notícia jornalística – pode ter relevante impacto para o aprofundamento de invisibilização dessas 

ações e, com isso, mitigação de seus pleitos. 

Outro mecanismo excludente de realização lexicogramatical também categorizado por van 

Leeuwen (2008a) é o Uso de Oração Infinitiva como Participante Gramatical. Com ele, o ator ou o 

objeto que preenche os lugares de participantes da oração são apagados, sendo, do mesmo modo que 

no apagamento da oração de voz passiva, uma maneira de dar destaque à ação e implicitar seus 

participantes (agente ou alvo), como no exemplo 03. 

 

(03) 

“O último domingo de junho foi adotado para comemorar em todo mundo o orgulho gay devido a 

um grande confronto de homossexuais contra policiais em 28 de junho de 1969, no bar Stonewall 

Inn, no bairro de Greenwich Village, em Nova York” (FSP-25/06/00) 

   

Nesse exemplo, não está incluído o agente da ação de comemorar. Mesmo que possamos supor 

que o texto esteja se referindo genericamente a gays ou a LGBT, por causa do termo “orgulho gay”, 

não há, nesse exemplo, qualquer referência a esses atores como agentes do ato de comemorar o 

orgulho gay no último domingo de junho. Embora esse exemplo não exclua os dois participantes (o 

“orgulho gay”, objeto da ação, está presente), esse mecanismo de representação tem o potencial de 

fazê-lo, podendo ficar assim: “O último domingo de junho foi adotado para comemorar. Após um 

grande confronto de homossexuais contra policiais em 28 de junho de 1969, no bar Stonewall Inn, 

no bairro de Greenwich Village, em Nova York, esse dia ficou conhecido como dia do orgulho gay”. 

Nesse caso, nem o agente nem o objeto da ação estão incluídos no texto, mas o mecanismo 

permanece presente. 

Outro artifício de exclusão dos atores no discurso é o que van Leeuwen (2008a) chama de 

Nominalização de um Processo. Trata-se do ato de transformar um componente gramatical de função 

verbal (verbo, locução verbal), num susbtantivo, que tem função nominal. Isso, não apenas oculta os 

atores da ação, como também transforma o processo dinâmico em entidade abstrata 

(FAIRCLOUGH, 2012), como podemos perceber no exemplo.  

 

(04) 

“O beijo é uma das formas de cobrar a aprovação do projeto de lei da deputada Marta Suplicy (PT-

SP), que permite a união civil entre homossexuais. A votação será em agosto” (FSP-28/06/97) 
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Nas orações deste excerto, podemos ver dois usos de nominalização expressos pelas palavras 

“aprovação” e “votação”. Eles correspondem a situações de nominalização de ações – aprovar e 

votar – que poderiam apresentar seus respectivos atores agentes. Esse fato implica, conforme 

dissemos, a transformação dessas ações em nomes, o que invisibiliza completamente o processo – se 

compararmos aos outros mecanismos de exclusão que citamos –, dando relevo estático e concreto ao 

que é dinâmico e plástico (VAN LEEUWEN, 2008b). Para efeito de representação das ações, esse 

processo retira de uma ação sua instância característica da categoria “verbo”. Com isso, também se 

excluem elementos típicos da ação, como o poder gerador, causativo, impulsionador e transformador 

da realidade. Por esses motivos (e por ainda se tratar de um recurso de exclusão muito naturalizado, 

mas pouco percebido como tal pelos falantes), a nominalização serve como relevante objeto de 

observação na representação de atores em situação de ativismo social. 

O último modo de representação por Exclusão de atores sociais citado por van Leeuwen 

(2008a) é o que ele denomina Adjetivação sem Atribuidor. Esse processo de representação consiste 

numa caracterização de qualquer elemento citado no texto, sem que se explicite o ator atribuidor 

dessa caracterização, apresentando-a como óbvia e natural. Ocorre em sintagmas adjetivais que 

envolvem, em geral, adjetivos de carga semântica subjetiva (“ruim”, “bom”, “relevante”, 

“interessante”). Segue um exemplo. 

  

(05) 

“A parada existe aqui há três anos. No primeiro, o público estava tímido (2.000 pessoas), mas ano 

passado a coisa virou” (FSP-27/06/99)  

 

Nesse exemplo, vemos a atribuição da palavra “tímido” ao público de participantes em geral da 

primeira parada citada. Essa caracterização não está ligada ao comportamento de quem esteve 

presente no evento (introvertido), mas metaforiza a quantidade de pessoas que se dispôs a 

acompanhá-lo (significando “quantidade pequena”), número expresso apositivamente entre 

parênteses. O texto não aponta o atribuidor desse adjetivo, ou seja, não diz sob a ótica de quem o 

público era tímido. Partindo do princípio de que essa representação elíptica poderia ser textualizada 

de outra forma (“A parada existe aqui há três anos. Segundo a coordenação do evento, no primeiro, o 

público estava tímido [2.000 pessoas], mas ano passado a coisa virou”), exibindo um atribuidor não 

só do adjetivo, mas também de todo período, consideramos o/a próprio/a locutor/a como o ator 
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responsável pela adjetivação. Entretanto, apagar a expressão visível desse ator significa apontar 

aquela característica como dada e inquestionável, naturalizando o que diz, como sendo a verdade 

sobre o fato enunciado.40  

Os atores sociais, quando são incluídos, podem ser representados, para van Leeuwen (2008a), 

por meio da Personalização e da Impersonalização, isto é, como seres humanos ou não. A primeira 

maneira caracteriza todas as formas de representação que refere os indivíduos por diversos traços de 

humanização (personalidade, pensamento, características físicas, status social) por meio de 

substantivos comuns e próprios, adjetivados ou não (“o homem”, “Maria”, “a deputada”, “o 

membro do partido”). Já a Impersonalização tem a função de abstrair as características humanas no 

processo de representação, funcionando, assim, como um producente meio para camuflar os atores. 

Ela pode acontecer através dos seguintes mecanismos: Abstração e Objetivação.   

A Abstração ocorre quando “os atores são representados por uma qualidade que lhes é 

atribuída pela representação” (VAN LEEUWEN, 2008a, p. 46). Um exemplo bastante comum e 

citado pelo linguista é a palavra “problema”. Quando os atores são tratados por meio dessa palavra, 

retira-se deles toda e qualquer atribuição concreta e humana. Nesse caso, um exercício interessante 

de análise é perceber que palavras de significado abstrato são escolhidas para a representação de 

determinados atores num texto e que atores são esses.41 

Por outro lado, a Objetivação remete à “representação de atores por uma referência a um 

local ou coisa associada, quer a si mesmos, quer à atividade a que estão ligados” (VAN LEEUWEN, 

2008a, p. 46), sendo, por isso, uma representação de natureza metonímica. Ela pode ocorrer de 

quatro formas: Somatização, Instrumentalização, Autonomização do Enunciado e Espacialização. A 

primeira refere-se a “uma forma de objetivação na qual os atores sociais são representados por meio 

de referência a uma parte do seu corpo” (VAN LEEUWEN, 2008a, p. 47), como, por exemplo, “Ela 

pôs a mão no ombro do filho”. Já a instrumentalização encerra “formas de Objetivação nas quais os 

atores sociais são representados por meio de uma referência a um instrumento com o qual eles 

empreendem as atividades a que estão ligados” (VAN LEEUWEN, 2008a, p. 46). Podemos ver a 

seguir um exemplo. 

                                                 
40 A adjetivação sem atribuidor é muito mais comum em textos opinativos do que em textos ditos referenciais. A 
notícia, por se tratar de um gênero discursivo ainda produzido num contexto de perseguição pela isenção do 
locutor em relação aos fatos comunicados, não apresenta esse mecanismo de exclusão na mesma proporção que os 
outros elencados por van Leeuwen (2008a) e a que nos referimos aqui. 
41 A Abstração tem sido característica muito mais da representação de ações do que de atores. Sua realização para 
referir alguém num determinado discurso é uma prática bastante marcada e salta aos olhos do analista no processo 
de descrição dos dados. 
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(06) 

“Mesmo com chuva persistente, multidão seguiu a 15ª Parada do orgulho LGBT animada por trios 

elétricos; PM registrou poucos incidentes no percurso” (FSP-27/06/11) 

 

O uso de instrumentos como agentes de ações humanas é um recurso muito usado pela 

imprensa. No entanto, analisado como um processo de Objetivação, aponta, da mesma forma que a 

Somatização, para o ocultamento da ação de pessoas e consequentemente das responsabilidades 

implicadas para elas. É, de fato, um modo explícito de anulação da pessoa, como se o objeto com 

que ela atuou pudesse executar a ação por si só.42  

Para além desse modelo de Objetivação, a Autonomização do Enunciado é outro padrão 

citado por van Leeuwen (2008a) e de muita utilidade no apagamento da agência humana. Trata-se de 

uma “forma de representação dos atores por meio de referência ao que se diz, ao que se escreve, ao 

que se produz semioticamente” (VAN LEEUWEN, 2008a, p. 46). Nesse caso, diz-se que o 

“discurso do presidente” comunicou algo em vez de se referir ao próprio presidente; que “a carta”, 

“o quadro” e “a obra” mostram, apresentam, revelam, enfim fazem alguma coisa, em vez de 

exporem nomes ou traços humanos de quem produziu qualquer um desses registros de linguagem.  

Semelhantemente a isso, a Espacialização também funciona como um modo de ofuscar a 

pessoa ou o grupo de pessoas que atua verdadeiramente como sujeitos da ação. Nesse caso, é “a 

referência a um local ao qual os atores estão ligados que toma o lugar dos atores” (VAN LEEUWEN, 

2008a, p. 46), a exemplo da seguinte frase “São Paulo realiza maior parada LGBT do mundo”. Nela 

os atores responsáveis por empiricamente praticar a ação não são expostos e ganham, em seu lugar, a 

representação espacializada metonimicamente pelo topônimo que indica o nome da cidade de onde 

são ou onde estão presentes os atores, funcionando, assim, como um meio de englobar todos/as 

responsáveis pela ação, através de uma característica comum entre eles/as.  

No rol das possibilidades de representação por Personalização, conforme van Leeuwen 

(2008a), existe outro par adjacente de categorias que serve para representar os atores sociais: a 

Determinação e a Indeterminação. A primeira consiste em representar o sujeito com clareza de 

                                                 
42 É claro que, em termos de compreensão da realidade, qualquer leitor/a que se deparar com o exemplo 06 saberá 
que o instrumento (“trio elétrico”) recebeu a condução de um ator humano. No entanto, cabe registrar, para fins de 
uma análise de representação, tal qual propõe van Leeuwen (2008a), que não é esse componente cognitivo de 
apreensão da mensagem, mas a manobra de ocultamento das formas personalizadas de atores, que, se fosse 
evidenciada, apontaria, com clareza, quem responde pela ação.  
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identidade, como muitos exemplos que apresentamos aqui, e a segunda, por sua vez, o contrário: 

quando os atores sociais são representados como indivíduos ou grupos anônimos. Esta se realiza 

tipicamente por meio de pronomes indefinidos, referência exofórica (“disseram”, “falaram”) e 

estruturas do tipo “como muitos dizem” e “alguns acreditam”. A Indeterminação está na fronteira 

entre a inclusão e a exclusão dos atores, pois, embora aponte a existência do ator, não é possível 

caracterizá-lo. 

Dentre as formas de representação determinada, os atores sociais também podem ser 

representados por referências genéricas ou específicas. A esses processos de representação, van 

Leeuwen (2008a) chama respectivamente de Generecização e Especificação. O primeiro consiste em 

qualquer modo de representar os atores sociais por características amplas de significação. Geralmente 

é realizado por categorias como hiperônimos, substantivos comuns (pessoa, jovem, criança), 

quantificação genérica (uma parcela, milhares de pessoas), entre outras formas nominais. O segundo 

mecanismo corresponde aos modos contrários de representação generecizada, isto é, através de todas 

aquelas formas de veicular a representação de atores por meio das quais podemos identificar alguma 

característica identitária de grupo ou de pessoa. O exemplo abaixo expõe uma gradação de 

representação de três coletivos de atores que pode ilustrar algumas possibilidades lexicais para esses 

modos de representar. 

 

(07) 

“Cerca de 20 mil pessoas, segundo cálculos da PM, acompanharam ontem a 3ª Parada do Orgulho 

GLBT (dos gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros), que saiu da avenida Paulista por volta das 15h e 

chegou na praça da República às 18h” (FSP-28/06/99) 

 

 Esse exemplo registra representações de três grupos de atores sociais. Entre elas podemos 

perceber graus de especificação. A primeira (“cerca de 20 mil pessoas”) é bastante generecizada, 

apresenta um nível muito baixo de Especificação; a segunda (“PM”) representa um grupo de atores 

por meio da entidade que institucionaliza sua profissão, sendo, por isso, mais específica do que a 

primeira; e a terceira (“gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros”) discrimina diferentes identidades de 

orientação sexual e de gênero dos componentes de um grupo, logo, corresponde a uma 

representação ainda mais específica que a segunda. Essa breve distinção pode elucidar que a 

Generecização e a Especificação não ocorrem pontualmente, mas em variações de especificidade que 
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possibilitam uma gradação de realizações absolutamente genéricas (“gente”, “alguém”) a estritamente 

especificadas (“o professor José da Silva”).  

No processo de categorização dos atores especificados, van Leeuwen (2008a) propõe dois 

tipos de representação: Assimilação e Individualização. A Assimilação refere-se à representação de 

atores sociais agrupados e a Individualização corresponde à representação individual de cada ator. 

Por exemplo: 

 

(08) 

“Depois que a candidata do PT a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, discursou na praça da 

República, membros do PSTU protestaram porque a organização da parada não permitiu que o 

candidato deles à prefeitura, Fábio Bosco, discursasse” (FSP-26/06/00) 

 

Nesse exemplo, podemos perceber a representação de três atores. Duas dessas 

representações individualizam os atores da forma mais hiponímica que a nossa língua possibilita, 

através de seus antropônimos (“Marta Suplicy” e “Fábio Bosco”), ambas se referem a então 

representantes da candidatura à prefeitura de São Paulo, atores que, no texto, estão ligados à ação de 

discursar. A outra representação (“membros do PSTU”), de atores que protestam contra um dos 

atores representados e a favor do outro, realiza-se de modo assimilado, isto é, por meio de suas 

identidades de grupo.43 Uma análise de textos que produza uma reflexão sobre essa diferença de 

representações, sem dúvida, pode apontar valiosas nuanças de controle representacional sobre 

determinados grupos, constatando que alguns atores recebem maior destaque individual que outros e, 

por isso, são mais reconhecidos, e, em muitos casos, consequentemente mais respeitados e 

valorizados.44  

                                                 
43  Em algumas possibilidades, podemos perceber um processo de Assimilação por meio de itens lexicais 
comumente usados para a individualização de atores. Isso acontece quando, por exemplo, designamos como 
“homossexuais” todas as pessoas que não possuem as identidades de orientação sexual e de gênero hegemônica – 
pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais, entre outras (como veremos no próximo 
capítulo). Isso significa que representar alguém como “homossexual” pode implicar assimilá-lo diante do grupo de 
homossexuais, mas, ao indicar todos os membros do grupo maior que citamos (LGBT), a representação se torna 
homogeneizadora, pois, diante desse grupo maior, “homossexual” é apenas uma de suas identidades. 
44 A partir de pesquisas sobre a análise dos atores sociais em jornais, van Leeuwen (2008a) percebeu que jornais 
ingleses dirigidos à classe média tendem a individualizar as pessoas pertencentes às elites e a assimilar os demais. Já 
o contrário acontece com os jornais da mesma região dirigidos à classe trabalhadora. Essa constatação evidencia 
hipóteses sobre as práticas sociais desses jornais, mas é apenas, por meio de uma análise cientifica crítica amparada 
em textos, que podemos atestar a realização desses processos.  
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A Assimilação subdivide-se em dois tipos de representação, de acordo com van Leeuwen 

(2008a), a Coletivização e a Agregação. A coletivização corresponde aos mecanismos canônicos de 

Assimilação, quais sejam, os agrupamentos em categorias de identidade coletiva (“políticos”, “família 

Suplicy”, “organizadores do evento”, entre outros). Esse mecanismo se apresenta sob dois tipos: 

Coletivização Contável e Não-contável. O primeiro é aquele que se expressa por meio de nomes 

passíveis de se quantificar e o segundo por substantivos (em geral, próprios) que coletivizam atores 

em lugares, instituições, eventos formais ou acontecimentos. Um exemplo facilita a compreensão. 

 

(09) 

“A Polícia Militar estará atenta para possíveis conflitos entre manifestantes e torcedores do 

Corinthians, time que joga hoje com o Grêmio na decisão da Copa do Brasil” (FSP-16/06/01) 

 

Com o excerto acima, vemos representações de três grupos por Coletivização. Um deles se 

apresenta de maneira Não-contável (“Polícia Militar”), referindo-se a um coletivo de atores por meio 

do nome de sua instituição e os outros dois estão representados de forma Contável (“manifestantes” 

e “torcedores do Corinthians”), apontando a identidade de grupo dos atores através da 

substantivação de adjetivos que os caracterizam como grupos (“atores manifestantes” como “os 

manifestantes” e “atores torcedores” como “os torcedores”). Um desses dois grupos ainda é 

caracterizado pela entidade que os identifica (“do Corinthians”). Reconhecer essa diferença no 

processo de representação de grupos de atores sociais possibilita ver também a diferença entre os 

impactos que existem em representar por meio de nomes de entidades e locais – o que anula a 

participação das pessoas e evidencia a da corporação, por exemplo – e através de características dos 

atores que os uniformizam em grupos – o que lhes possibilita, ainda que por meio dos grupos de que 

fazem parte, ter visibilidade como pessoas, capazes de atuar individualmente. Nesse sentido, 

podemos dizer, então, que a assimilação por coletivização contável é o modo de conciliar as 

possibilidades de referir grupos e representar individualmente pessoas.  

Quanto à Agregação, van Leeuwen (2008a) afirma que se trata de uma forma de agrupar 

atores por meio de dados estatísticos, exercício muito comum em discursos que regulamentam 

práticas ou produzem uma opinião de consenso. Palavras que signifiquem percentagem, partitivos, 

frações para representar grupos são os modos comuns de realizar Agregação. Portanto, são usados 

frequentemente quantificadores definidos ou indefinidos, quer como numerativos, quer como núcleo 
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de um grupo nominal, como em “uma série de critérios” ou “30% dos brasileiros”. Abaixo segue 

mais um exemplo. 

 

(10) 

“O hotel Íbis na avenida Paulista, no coração do desfile, tem 100% de ocupação e trabalhava com 

lista de espera para este final de semana. Do total de hóspedes, 40% eram estrangeiros” (FSP-

25/05/08) 

  

 As duas expressões de assimilação por Agregação (“100% de ocupação” e “40%”) 

apresentam respectivamente uma representação de um grupo completo e parte de um grupo. O que 

há em comum às duas é a forma usada para representar: algarismos que indicam percentagem, ou 

seja, uma quantidade diante de um conjunto. Representar um ator dessa forma é reificá-lo ao 

produto de um cálculo, que, portanto, serve a interesses quantitativos. 

No processo de Individualização, por sua vez, os atores podem ser ainda representados por 

seus próprios nomes – identidades únicas e referência absoluta (KERBRAT-ORECCHIONI, 2005) 

– ou pelas funções que exercem numa instituição. Van Leeuwen (2008a) chama o primeiro caso de 

representação por Nomeação e o divide em três tipos: Antropônimo, Titulação e Detitulação. O 

segundo ele denomina Categorização.  

A Nomeação por Antropônimo se realiza através da Formalização, Semiformalização e 

Informalização. A Formalização corresponde – como o nome deixa entrever – ao uso de uma 

representação por antropônimo que estabeleça uma relação formal entre o objeto representado, 

quem o representa e quem consome a representação. Em geral, segundo van Leeuwen (2008a), isso 

acontece por meio do uso de sobrenomes, com ou sem honoríficos, para referir atores especificados, 

como no exemplo a seguir. 

 

(11) 

“Questionado sobre a troca de agressões, Suplicy disse que não foi nada significativo” (FSP-

26/06/00)  

 

Nessa situação, o sobrenome “Suplicy” do então deputado Eduardo Suplicy foi usado como 

forma de representá-lo. Quando isso acontece, há algumas implicações. Por se tratar de um modo de 

Nomeação que caracteriza a pessoa como membro de um grupo (família), instaura-se um 
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distanciamento com a pessoa em si e estabelece-se uma aproximação com esse grupo (não sendo 

essa aproximação com as pessoas da família, mas com os valores que a família representada possui). 

É mais um caso de fronteira entre a Especificação e a Assimilação. Às vezes, ainda, o sobrenome é o 

modo de representação dos atores em determinados espaços institucionais, como na esfera militar. 

Nesse caso, a Formalização gera também um distanciamento que impede o acesso à forma mais 

íntima e privada de representar alguém, o nome em si, ou também chamado prenome. Isso é comum 

em determinadas relações institucionais que preservam a hierarquização nas relações públicas entre 

seus integrantes.45 

A Semiformalização corresponde, para van Leeuwen (2008a), ao uso do nome e do 

sobrenome ao mesmo tempo, havendo, portanto, a representação conjunta de uma característica 

singular e privada com outra que define o ator como grupo ou lhe dá caráter público. O exemplo 12 

a seguir é ilustrativo. 

 

(12) 

“‘Nosso objetivo é fortalecer a cidadania. É um domingo de luta feita de forma alegre, festiva e 

irreverente’, disse o presidente da Associação da Parada do Orgulho GLBT, Roberto de Jesus” (FSP-

25/06/00) 

 

Esse modelo de representação é bastante comum, principalmente para caracterizar 

formalmente e publicamente alguém. No entanto, ao contrário dos Antropônimos por Formalização, 

a Semiformalização permite que o ator representado seja percebido por meio de seu nome, o que lhe 

fornece, como já dissemos, particularidade e expõe sua forma de representação mais privada, dando 

margem, inclusive, para que, no processo de rearticulação das relações entre os atores da prática 

social que envolve essa representação, passe-se a denominar o ator assim representado apenas pelo 

nome, iniciando uma representação, como teoriza van Leeuwen (2008a), por Informalização.46 

                                                 
45 Entretanto, é importante ressaltar que dados sobrenomes, como o caso exemplificado (“Suplicy”), tornam-se 
muito mais conhecidos do que os próprios nomes e, em algumas relações, passam a substituir estes. Na análise do 
contexto de interação em que o uso desses nomes é aplicado, é importante que o/a pesquisador/a leve isso em 
consideração, a fim de caracterizar os tipos de representação despendidos.    
46  Ocasionalmente ocorrem representações semiformalizadas com ocultamento dos nomes, por exemplo, 
apresentando apenas as letras inicias seguidas do sobrenome, como em J. G. Oliveira. No entanto, mesmo van 
Leeuwen (2008a) tendo classificado esse modo por Antropônimo semiformalizado, precisamos ressalvar que essa 
realização se aproxima muito mais da Formalização, pois não se enquadra na principal característica da 
Semiformalização, que é mesclar explicitamente o nome – traço singular e privado – com o sobrenome – forma 
particular amalgamada à identidade de grupo. Nesse caso, o sobrenome ganha mais relevo e exposição do que os 
antropônimos iniciais, que são ocultados por meio de abreviação, revelando-se apenas sua letra inicial. 
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O padrão de antropônimos denominado Informalização, muito comum na vida privada, 

pode ser usado em espaços públicos para popularizar o ator representado e, assim, ao contrário da 

formalização, aproximá-lo do público a quem se dirige a representação. Observemos o exemplo 13. 

 

(13) 

“Um membro da organização falou que o palco não é palanque político, que a Marta sempre 

participa ativamente da organização, e o PSTU, não. Os membros do partido alegam que participam 

desde o primeiro ano” (FSP-26/06/00) 

 

Nesse exemplo, um dos atores representados (“Marta”) é nomeado sob uma representação 

informal. Comparando-o com os outros atores citados (“um membro da organização” 

[funcionalizado e agregado] –, “PSTU” [coletivizado] e “membros do partido” [funcionalizado]), 

percebemos a diferença no foco de apresentação. Embora a representação de “Marta” e “PSTU” seja 

reproduzida em citação indireta – sugerindo a atribuição de representar ao ator que deu a informação 

(um membro da organização) –, a escolha por essas formas não isenta os distintos efeitos de sentido 

que podem acarretar.  

Já a nomeação do binômio “Titulação” e “Detitulação” consiste respectivamente na 

representação de nomes por títulos e funções e na ausência desse tipo de mecanismo. Um nome é 

titulado, de acordo com van Leeuwen (2008a), de duas maneiras, por Honorificação e Afiliação. A 

Honorificação é a representação com a adição de honoríficos, cargos, títulos-padrão. Ela registra não 

apenas o nome, mas formas de tratamento que revelam atributos de valor social. Um exemplo dessa 

representação possibilita pensarmos melhor sobre o assunto. 

 

(14) 

“A Assessoria do governador Geraldo Alckimin e do presidente Fernando Henrique Cardoso 

informaram que só falariam hoje sobre as críticas feitas no evento” (FSP-03/06/02) 

 

A Honorificação dos atores acima exemplifica a possibilidade de usar esse recurso para 

marcar no discurso o cargo político de alguém. No caso de pessoas conhecidas em alta escala pública, 

como políticos e intelectuais famosos, nem sempre é preciso fazer menção ao título (“doutor/a”, 

“prêmio Nobel”) ou à função que exerce (“presidente”, “dirigente”), pois é possível cognitivamente 

resgatar essas características. Sendo assim, seria absolutamente possível se referir aos atores citados 
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no exemplo apenas nomeando-os de modo semiformalizado: “Geraldo Alckimin” e “Fernando 

Henrique Cardoso”. A opção por retratar suas funções políticas de representantes de Estado ressalta, 

no discurso, suas representações como operadores do alto-escalão da política brasileira e 

consequentemente alguns efeitos de sentido, como respeito às suas funções, responsabilidade dos 

atores por incorporarem essas funções, dentre outros. Além disso, tais escolhas imprimem também a 

hierarquia e a divisão desigual de poder entre os atores representados e entre eles e os interlocutores 

do discurso que envolve a representação.47  

Por fim, a Afiliação é um modo de nomeação que serve para marcar a relação pessoal ou de 

parentesco do ator, representando-o por um adjetivo de parentesco adicionado a um nome, como 

“tio José” e “vovó Maria”. Na maior parte das vezes, corresponde a um indivíduo que estabelece 

essa relação particular com o locutor.48  

Outro modo de individualizar os atores na representação é por meio da Categorização, que 

pode ocorrer de duas formas: pela Funcionalização e pela Identificação. Na primeira, o ator é referido 

por uma atividade, ocupação ou identidade no interior de um grupo maior: “aluno/a”, 

“sindicalista”. 49  É mais um processo de substantivação de atributos que van Leeuwen (2008a) 

conseguiu catalogar. Vejamos um exemplo. 

 

(15) 

“O dia do orgulho gay surgiu em todo mundo depois de um confronto entre homossexuais e 

policiais, em 28 de junho de 1969, em Nova York” (FSP-18/06/01) 

 

                                                 
47  Algumas formas de Honorificação são usadas arbitrariamente para referir pessoas que não possuem os 
honoríficos apresentados, funcionando culturalmente como um título de poder. Frequentemente isso ocorre com o 
título “doutor/a”, dirigido a profissionais da área de Saúde, Direito e Justiça Social e, muitas vezes, a qualquer 
indivíduo que almeje ocupar um lugar de prestígio diante de um grupo. O contrário também pode acontecer, isto é, 
a retirada de honoríficos nos contextos em que seja relevante apresentá-los, caracterizando o que poderíamos 

chamar de Desonorificação, ainda que van Leeuwen (2008a) não tenha teorizado sobre esse caso. Desse modo, 
uma pesquisa crítica que aponte esses usos e desnaturalize essa relação de valorização social que se impõe a 
inúmeras práticas tem o papel de descaracterizar a assimetria e o abuso de poder (simbólico ou material) usados, 
muitas vezes, por meio desses mecanismos de representação.  
48 Ainda que o inventário de van Leeuwen (2008a) não tenha citado, a Afiliação, quando detitulada, revela-se em 
formas representacionais muito comuns na nossa língua, como em “ex-genro” e “ex-esposa”, o que poderíamos 

chamar especificamente de Desafiliação.  
49 Diferentemente da Honorificação, a Funcionalização significa representar um ator apenas por aquilo que lhe 
caracteriza dentro de um grupo, e não um modo de nomear funcionalizando. Por exemplo: “presidenta Dilma” é 
uma forma de nomear (por Antropônimo) com honorífico e apenas “a presidenta” é uma maneira de determinar 
alguém pela função de presidente, sem citar seu nome.  
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Nesse exemplo, os atores sociais que representam os profissionais da polícia são tratados por 

“policiais”, um modo de se referir a sua função na corporação policial como se fossem seus próprios 

nomes, substantivamente. Essa forma de categorizar pode parecer inevitável em muitas ordens de 

discurso que lidam com características desse tipo como elementos das práticas sociais de que fazem 

parte. Todavia, é importante lembrar que as escolhas de representação são múltiplas e, por isso, os 

atores funcionalizados podem ser representados de outras maneiras: assimilados ou indeterminados, 

por exemplo.    

Já a Categorização por Identificação é aquela em que os atores são definidos em termos 

daquilo que mais ou menos permanente ou inevitavelmente são. Ela se subdivide em Classificação, 

Identificação Relacional, Identificação Física e Avaliação. A Classificação consiste na representação 

dos atores através das principais categorias por meio das quais uma sociedade ou instituição 

diferencia as pessoas de acordo com idade, sexo, origem, classe social, etnia, religião, orientação 

sexual, entre outras. Ela se distingue da Funcionalização por variáveis históricas e culturais. A 

Funcionalização está ligada a certas identidades triviais e temporárias, ao contrário das Classificações, 

que são representações mais estáveis ou completamente estáveis. Um exemplo muito comum de 

Classificação revela isso.   

 

(16) 

 “Gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e simpatizantes já têm programa para hoje. A partir das 14h, 

a Associação da Parada do Orgulho GLBT promete agitar São Paulo na 6ª edição da Parada do 

Orgulho Gay” (FSP-02/06/02) 

 

Alguns atores representados nesse exemplo são classificados por uma das identidades que 

possuem, qual seja, de orientação sexual (“gays”, “lésbicas”, “bissexuais”), de gênero (“transgêneros”) 

e de relação com o esses atores (“simpatizantes”). Essa representação se realiza por um processo de 

economia linguística, evitando o uso das lexias “homens gays”, “mulheres lésbicas”, “homens e 

mulheres bissexuais”, “pessoas transgêneras” e “pessoas simpatizantes”. No entanto, tal 

procedimento altera a classe gramatical da palavra e, com isso, seu efeito de sentido. Isso significa 

que esse processo transforma a representação de determinadas características identitárias na 

representação das próprias características personificadas. Essa estratégia cria um modo de significar 
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que dá destaque a uma única característica dos atores sociais em detrimento de sua representação um 

pouco mais integral.50 

A Identificação Relacional “representa termos de relação pessoal de parentesco, amizade ou 

de trabalho” (VAN LEEUWEN, 2008a, p. 46), por exemplo: “colega”, “pai”, “mãe”.  Não se 

confunde com a Nomeação por Afiliação, pois a Identificação Relacional pressupõe sempre um 

processo de associação estruturado no sintagma com presença de genitivo – “colega, pai ou mãe de 

alguém” – ou possessivo – “minha amiga”, “meu colega”. O uso metafórico desses termos, como em 

“pai dos pobres”, é bastante usado, principalmente pela imprensa brasileira. Nesse caso, a 

representação que se impõe não é aquela de caracterizar o sujeito por seu grau de relação pessoal e 

parentesco com alguém em específico, mas de revelá-lo por meio de uma relação que geralmente 

subjaz a afetividade ou a responsabilidade afetiva coletiva de um grupo, não destacando, portanto, 

paternidade, mas paternalismo.  

Já a Identificação Física é um “modo de representação dos atores sociais por meio de suas 

características físicas que os identificam singularmente num determinado contexto” (VAN 

LEEUWEN, 2008a, p. 44). Pode se realizar por meio de nomes que denotem características 

fenotípicas (“o/a louro/a”, “o/a magro/a”) ou através de sintagmas preposicionais (“o homem com 

barba”, “a mulher com cabelo curto”).51 

Além desses recursos de Categorização, van Leeuwen (2008a) registra que, quando apenas 

um ator ocupa certa posição, função, ou identidade, no discurso, “a linha divisória entre a Nomeação 

e a Categorização se torna indistinta” (VAN LEEUWEN, 2008a, p. 41), como, por exemplo, nos 

casos de histórias infantis em que há um único gigante e ele é chamado de “o gigante”. Nessa 

situação, a relação nome-categoria se dilui para a representação de um ator que é nomeado por um 

atributo único naquele contexto e, por isso, não é comparado a uma categoria funcional. Esse é um 

                                                 
50  Van Leeuwen (2008a) lembra que as categorias de Classificação variam histórica e culturalmente, portanto 
“aquilo que num período de tempo ou cultura é representado como um papel mais ou menos temporário pode, 
num outro, ser representado como uma identidade mais ou menos fixa” (VAN LEEUWEN, 2008a, p. 42). Isso 
acontece, por exemplo, com as homossexualidades masculina e feminina, identidades de desejo que, durante muito 
tempo, e em muitas culturas, foram compreendidas e representadas como um problema eventual, e, hoje, já podem 
ser entendidas como orientações permanentes. Essa mudança de perspectiva é fruto da mudança de estruturas 
sociais, que, como vimos, a partir da Teoria Social do Discurso, engendra também mudanças semióticas, de 
discurso.   
51 Van Leeuwen (2008a) não cita a existência de representações a partir de traços sensoriais como cheiro (“pessoas 
com mal cheiro”) e tato (“homem com mão áspera”). Talvez porque os textos que investigou não tenham revelado 
essas ocorrências. Isso não se caracteriza numa limitação ao modelo teórico desse linguista. Muito pelo contrário, 
pois sabemos que sua investigação se debruçou apenas sobre a língua inglesa, o que significa que ainda há muito 
que se analisar em outros idiomas. Isso aumenta o estímulo e a responsabilidade de outros estudos sobre 
representação de atores que se enveredam para o mesmo formato metodológico que ele usou.   
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caso de hibridismo e exceção que van Leeuwen (2008a) denomina Nomeação Imprópria, pouco 

comum em textos de caráter mais referencial.    

Os atores sociais podem ainda ser referidos por meio do recurso que o linguista chama de 

Avaliação. Trata-se de um processo de categorização que, segundo ele, representa os atores mais em 

termos interpessoais do que experienciais. Os atores são avaliados quando referidos com palavras 

que os qualificam como bons, maus, amados, odiados, admirados etc. Isso se realiza através de 

adjetivos, substantivos ou expressões idiomáticas: “o marginal”, “a mulher querida”, “político 

arrogante”. Segue um exemplo. 

 

(17) 

“Hoje em várias partes do mundo, há candidatos assumidamente gays, vereadores, deputados e até 

ministros” (FSP-25/06/00) 

 

O tom apreciativo do ator destacado nesse exemplo aponta para uma representação avaliativa. 

Não se trata apenas de uma Funcionalização (“candidato”, “vereador”, “deputado” e “ministro”) 

somado a um atributo classificador (“gay”), mas da relação entre esses dois componentes, mediada 

por um elemento modalizador (“assumidamente”), que indica o comportamento do ator 

representado (assume publicamente sua orientação sexual), e por um operador de intensificação 

(“até”), que acentua o comportamento ao atribuí-lo a outro ator (“ministro”). Esse traço da 

representação serve para percebermos o valor que o locutor oferece ao sujeito representado no 

discurso, por isso, como cita van Leeuwen (2008a), tem efeito muito mais argumentativo e 

pragmático do que representacional, caracterizando-se como um recurso de função interpessoal e 

modalizadora (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004). 

Outro par da representação de atores sociais incluídos no discurso é a dupla Associação e 

Dissociação. Esta se realiza não no contexto do item lexical, mas no nível dos sintagmas e dos 

períodos. A Associação diz respeito às “representações de atores ou grupos de atores que são 

associados a outros atores ou grupos que recorrem no texto” (VAN LEEUWEN, 2008a, p. 38). Ela 

se realiza geralmente em construções paratáticas de associação por contradição, comparação e 

aposição entre atores ou grupos, orações adjetivas ou por circunstâncias de companhia, como em:  
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(18) 

“A marcha, organizada pelo grupo Arco-íris, comemorou o Dia Internacional do Orgulho Gay, 

celebrado anteontem em todo o mundo” (FSP-30/06/97)52 

 

Com a leitura desse trecho retirado de um texto maior não conseguimos discernir se há 

algum elemento associado, segundo a categorização de van Leeuwen (2008a), pois, para isso, é 

preciso conhecer o texto completo e sabermos que atores ou grupo de atores surgem no texto 

apenas por meio da associação com outros. Porém, na notícia de onde foi retirado esse excerto, 

vemos que “grupo Arco-Íris” só aparece associado para caracterizar a marcha (que foi organizada 

por ele). Dessa forma, esse grupo está representado apenas pela relação que possui com tal atividade 

(a “marcha”). Isso caracteriza uma maneira de representação por Associação, que tem sua versão 

oposta na Dissociação, de modo que esta equivale a todas as outras maneiras não associadas de 

representar os atores nesses textos.53  

 Além disso, outros modos de representação dos atores sociais que se dão também no nível 

do sintagma são: a Diferenciação e a Indiferenciação. A primeira corresponde ao recurso de 

“diferenciar explicitamente um ator individual ou um grupo de outro ator ou grupo semelhante, 

através do binômio eu/ele, eu/outro, nós/eles, próprio/outro” (VAN LEEUWEN, 2008a, p. 40). 

Isso funciona em comparações como “enquanto uns são assim, outros não são”. Sua face inversa, a 

Indiferenciação, é apenas a ausência desse mecanismo.  

 Outra forma de representar os atores sociais incluídos se dá por meio de sua participação em 

mais de uma atividade simultaneamente. Esse mecanismo van Leeuwen (2008a) nomeia de 

Sobredeterminação e o categoriza em cinco tipos: Inversão, Simbolização, Conotação e Destilação.54 A 

inversão consiste na representação dos atores percebidos por meio de “duas práticas que, num certo 

sentido, se opõem uma a outra” (VAN LEEUWEN, 2008a p. 48). Ela se divide em Anacronismo e 

Desvio.  

                                                 
52 Este excerto não faz parte dos nossos dados, mas de uma notícia publicada em 1997 pela Folha de S. Paulo 
sobre a Parada do Rio de Janeiro. 
53 Além de significar os modos comuns (não associados) de representação dos atores, a Dissociação também pode 
caracterizar-se pela referência ao abandono e a desvinculação de atores em instituições das quais fazia parte, como 
em “Erundina, ex-PT”: forma de representar um ator nomeado (“Erundina”), desvinculando-o de uma identidade 
funcionalizada que, por ventura, servia antes como um modo de representá-lo (petista, ou membro do PT).   
54 A Sobredeterminação engloba, muitas vezes, maneiras de metaforizar o nome de alguém, pois, em vários casos, 
remete a uma forma de nomear por traços que comparam o sujeito referido, ou seu nome, a características que 
possui, mas que também são típicas de entes distintos a ele. 
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O Anacronismo diz respeito à projeção dos atores por um tempo histórico diferente do seu. 

Isso acontece quando a palavra usada para designar um indivíduo é marcada semanticamente por um 

contexto histórico anacrônico, ainda que sirva como metáfora. Por exemplo, denominar hoje alguém 

como “fidalgo”, por receber privilégios políticos numa relação nepotista é, ao mesmo tempo, 

representá-lo/a ironicamente como beneficiário/a dessa relação e fazer menção a um título de 

nobreza recebido como herança na Europa do século XV e XVI. Para van Leeuwen (2008a), essa 

relação alusiva, como qualquer escolha, não é por acaso, mas motivada por elementos estabelecidos 

nas práticas sociais e tem efeitos de sentido que outras seleções lexicais não teriam. Em geral, o 

Anacronismo é “usado para dizer coisas que não se podem dizer diretamente, como, por exemplo, 

proferir críticas sociais e políticas em circunstâncias em que estas são proibidas pela censura oficial 

ou comercial, ou para naturalizar discursos ideológicos” (VAN LEEUWEN, 2008a, p. 50).  

No caso do Desvio, “os atores envolvidos em certas atividades são representados por meio 

de referência a atores sociais que normalmente não estariam qualificados para desempenhar essas 

atividades” (VAN LEEUWEN, 2008a, p. 50-51). Um exemplo dado pelo autor é o dos animais em 

fábulas. Nesse contexto literário, os animais ganham performance humana, personalizam-se, mas não 

deixam de ser animais.55 Esse mecanismo, no contexto da crítica social, para van Leeuwen (2008a, p. 

51), “serve quase sempre ao propósito da legitimação”, na medida em que busca apontar que um 

determinado ator é, sim, capaz de exercer sua identidade ou participar de atividades consideradas 

inviáveis aos potenciais dele. 

A Simbolização “ocorre quando um ator ou grupo de atores sociais ‘ficcionais’ representam 

atores ou grupos em práticas sociais não ficcionais” (VAN LEEUWEN, 2008a, p. 48). Em outras 

palavras, esse mecanismo serve para atribuirmos valores de personagens da ficção às pessoas, 

funcionando como mais um processo metafórico de Sobredeterminação. Por exemplo, representar 

alguém por “Capitu”, “Super-homem” ou simplesmente chamar alguém de “herói”, tem implicações 

simbólicas que sobredeterminam o sujeito nomeado com – além de suas características próprias – 

atributos que o personagem ou a posição que o personagem ocupa possuem. Textos de caráter 

poético, humorístico ou publicitário fazem muito esse tipo de relação.56  

                                                 
55 Ao contrário do processo de Impersonalização, que transforma os atores em coisas, reificando seu potencial 
humano, a Inversão por Desvio tenta conjugar duas características divergentes, fazendo com que os atores sejam 
sobredeterminados no discurso. É uma espécie de representação híbrida dos atores sociais, na qual eles aparecem 
como duas formas opostas ao mesmo tempo. 
56 Um modo rentável de Simbolização está em apelidos e hipocorísticos (maneiras de Nomeação consideradas 
informais) quando usamos nomes de animais e coisas para representar carinhosamente ou pejorativamente alguém, 
como “baleia” e “prego”, formas comuns de apelidar pessoas gordas e magras respectivamente. 
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Já em relação à Conotação, palavras que representam uma cultura específica ou um modo 

peculiar de uma única pessoa designam diferentes atores. Para esse tipo de representação, van 

Leeuwen (2008a) usou como exemplo o registro que encontrou (num estudo de caso de texto escrito) 

de uma representação por meio do item “homem de bigode grande”, o que faz, segundo ele, no 

contexto cultural em que o texto estava inserido, “o conhecimento do leitor em termos de cultura 

popular relacionar tal bigode aos militares prussianos e depois projetar para ‘o homem de bigode 

grande’ todas as qualidades que a tradição da cultura popular associa ao militar prussiano” (VAN 

LEEUWEN, 2008a, p. 49). Nesse sentido, a Conotação reflete um modo de associar traços 

comportamentais, ideológicos, psicológicos, culturais, entre outros, a um marco cultural típico, 

revelando-se, portanto, como um requintado mecanismo metafórico e exigindo habilidade inferencial 

para compreendê-lo.57  

 Por fim, a Destilação realiza a Sobredeterminação através de representações que servem para 

designar mais de uma categoria sobre o mesmo ator sem que nenhuma se sobreponha na 

representação. Esse tipo de mecanismo tem a função de caracterizar identidades múltiplas do mesmo 

ator ou grupo de atores, como em “deputada federal Marta Suplicy (PT), candidata ao governo de 

São Paulo, autora do projeto que cria a Parceria Civil Registrada, que permite a união gay” (FSP-

29/06/98), onde são conjugadas várias informações sobre uma mesma pessoa. Ou ainda, serve para 

designar mais de uma representação por meio de uma única palavra. Por exemplo, representar como 

“manifestantes” um grupo de atores que participam de uma passeata em prol da garantia de direitos 

humanos realiza uma Coletivização Contável desses atores perante essa atividade, isto é, constrói-se a 

representação de grupo a partir de suas semelhanças como pessoas que se manifestam diante de 

problemas que afetam os direitos humanos, entretanto a distinção dos microgrupos interessados em 

diferentes pleitos naquela passeata não ganha expressão. Esse é um processo de Sobredeterminação 

frequentemente usado pela imprensa para demarcar ou homogeneizar as diferenças que compõem 

um grupo ou uma situação já delimitados socialmente. Tal processo orienta a leitura do fato para a 

compreensão de que todos os atores envolvidos no evento citado são absolutamente diferentes 

(como no primeiro exemplo) ou, o contrário, completamente iguais (conforme o segundo exemplo) e, 

assim, reforçando ou apagando distinções políticas, ideológicas e culturais do grupo e, por 

consequência, em ambos os casos, naturalizando a desigualdade de poder presente no interior dele. 

                                                 
57  É importante registrar que esse exemplo citado por van Leeuwen (2008a), embora faça menção a um 
componente físico, não caracteriza um mecanismo de Categorização por Identificação Física, haja vista, neste caso, 
a representação não ocorrer por citação a um traço unicamente do próprio ator, mas também, e sobretudo, de 
indivíduos que figuram como ícones de uma cultura. 
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 Outra forma de representar os atores, de acordo com van Leeuwen (2008a), corresponde ao 

modo como eles se situam no contexto oracional e aos papeis temáticos que exercem nele. É o que o 

autor chama de representação de Inclusão por Distribuição de Papel. Nessa perspectiva, os atores 

sociais, quando são incluídos no discurso, desempenham funções, cuja representação pode dotá-los 

com papéis ativos e passivos. A Ativação ocorre quando os atores são representados como agentes 

ou forças de processos dinâmicos e a Passivação quando são representados como receptores ou 

objetos desses processos, submetendo-se às atividades a que eles referem. Elas podem se realizar por 

operações como Circunstancialização, Possessivação e Participação.  

A primeira ocorre através de “sintagmas preposicionais introduzidos pela locução prepositiva 

‘por parte de’, indicando autoria” (VAN LEEEUWEN, 2008a, p. 33) – como em “sentimos um 

grande apreço por parte deles” (“eles” são atores agentes do apreço nessa representação) – ou pela 

preposição “contra”, indicando adversidade – como em “eu sou contra pessoas homofóbicas” 

(“pessoas homofóbicas” são atores apassivados pela adversidade nessa representação. Já a 

Possessivação funciona por meio de pronomes possessivos (“nosso”, “minha”, entre outros). Nesse 

caso, o ator ativo é pronominalizado e apagado do texto, funcionando como um recurso dêitico.58 

Outro aspecto peculiar é que a agência é encoberta e entendida como posse: “minha esposa” (“eu” é 

representado ativamente, isto é, como ator da posse); “o texto dele” (“ele” é representado como ator 

ativo, ou seja, ator da posse).  

Ao contrário de outros mecanismos apresentados por van Leeuwen (2008a), a 

Circunstancialização e a Possessivação não se caracterizam como recursos que materializam os atores, 

mas que operam como meios para estabelecer a relação de Ativação e Passivação existente entre eles. 

Sendo assim, podemos conjugar, na análise, mais de uma classificação para o mesmo ator a partir 

desses recursos. Por exemplo, podemos visualizar num enunciado como “Parada LGBT recebe 

apoio da prefeitura” um processo de ativação por parte de um ator objetivado por espacialização 

(“prefeitura”) que está associado por circunstancialização a um item impersonalizado (apoio de) e 

que recai sobre um ator passivado e assimilado por Coletivização Não-contável (Parada LGBT). Essa 

                                                 
58 O processo de co-referenciação por pronominalização pessoal (“ele”, “ela”, “o”, “a”) não é contemplado no 

arcabouço teórico de van Leeuwen (2008a) como uma categoria de análise per si. Embora essa ausência não seja 
justificada pelo autor, muito provavelmente sua razão se dá porque a categorização usada nesse enquadre teórico 
não se pauta na realização linguística, mas no funcionamento das relações sociais.  
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descrição informa, notoriamente, pelos menos, dez categorizações de representação que coexistem 

aos processos de ativação e passivação nessa sentença. 59 

 As Ativações e Passivações por Participação ocorrem por meio da relação que os itens 

nominais mantêm com o sintagma verbal e, em alguns casos, com o sintagma adverbial, ou seja, por 

meio daquilo que chamamos de Transitividade. Vejamos o exemplo a seguir. 

 

(19) 

“Para os organizadores, o evento reuniu cerca de 6.000 pessoas, que iniciaram a manifestação às 14h50, 

na Paulista” (FSP-29/06/98) 

 

Nesse exemplo, os atores impersonalizados pela palavra “evento” ocupam papel ativo por 

meio da ação de reunir um grupo de atores agregados no item “cerca de 6.000 pessoas”, o qual, ao 

mesmo tempo em que é apassivado, atua ativamente (por meio do verbo “iniciar”) sobre outra 

ocorrência de representação que co-referencia da mesma forma (por Impersonalização) a anterior. A 

Transitividade realiza-se, aqui nessa rede semântica, entre os constituintes do período, como item 

fundamental para representar os conteúdos da experiência humana codificados no discurso, não 

sendo apenas um recurso para a representação dos atores, mas também para a representação de 

processos e circunstâncias, revelando significados distintos conforme as escolhas feitas.  

Diante dessa complexa rede de categorias catalogada por van Leeuwen (2008a) em seu 

inventário, apresentamos, para uma visualização e compreensão global, o quadro a seguir na próxima 

página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 A Passivação, segundo van Leeuwen (2008a), pode ser dividida em dois tipos: Sujeição e Beneficiação. No 
primeiro caso, o ator é objeto de uma ação e no segundo beneficiário. Como o quadro teórico da LSF propõe uma 
categorização mais pormenorizada quanto a esses dois aspectos, preferimos discuti-los no próximo tópico deste 
capítulo.  
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Categorias de representação dos atores sociais 

 

 
 
 
Exclusão 

Apagamento do Agente e/ou do Objeto da Passiva 
 

Uso de Oração Infinitiva como Participante Gramatical 
 

Nominalização de um Processo 
 

Adjetivação sem Atribuidor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusão 

 
Distribuição de Papel 
(Ativação/Passivação) 

- Circunstancialização 

- Possessivação 

- Participação 

Associação / Dissociação 

Diferenciação / Indiferenciação 

   
 
Sobredeterminação  

Inversão - Anacronismo 

- Desvio 

- Simbolização 

- Conotação 

- Destilação 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personalização 

 
 
 
 
 
 
 
 
Determinação 

Generecização 

 
 
 
 
 
 
 
Especificação 

 
 
 
 
 
 
 
Individualização 

 
 
 
Nomeação 

 
Antropônimo 

- Formalização 

- Semiformalização 

- Informalização 

 
Titulação 

- Honorificação 

- Afiliação 

Detitulação 

 
 
 
Categorização 

Funcionalização 

 
 
Identificação 
 
 

- Classificação 

- Identificação  
  relacional 

- Identificação física 

- Avaliação 

Nomeação Imprópria 

 
Assimilação 

Coletivização - Contável 

- Não-contável 

Agregação 

Indeterminação 

 
 
Impersonalização 

Abstração 

 
Objetivação 

- Somatização 

- Instrumentalização 

- Autonomização do Enunciado 

- Espacialização 

Quadro 2 – Categorias de representação dos atores sociais (adapt. VAN LEEUWEN, 2008a, p. 52)  
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Para o estudo da Transitividade, usaremos aqui a teoria sobre representação proposta pela 

Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1985, 1994; HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004), 

para a qual, através desse recurso, o falante constrói o mundo baseado na escolha de itens 

gramaticais da oração. A seguir, apresentaremos as categorias analíticas que revelam o sistema de 

transitividade nessa perspectiva, antecedidas de um breve preâmbulo acerca do lugar da Linguística 

Sistêmico-Funcional nos estudos sobre discurso.  

 

1.3.2 Linguística Sistêmico-Funcional 

 

Pesquisas realizadas sob a égide da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) investigam as 

formas linguísticas em consonância com as funções a que elas servem nas práticas sociais. Sob essa 

perspectiva, está a defesa de que os elementos gramaticais que dão corpo aos textos verbais 

engendram significados sociais. Sendo assim, formas gramaticais têm papel na organização da 

sociedade. Nesse sentido, os pressupostos da LSF se coadunam com a proposta crítica da ACD, 

dado que, como esta, entende que a relação entre os textos em si e as redes de práticas sociais está 

amparada por um imbricamento dialético e transformacional, como preconiza a TSD (BARBARA & 

MACÊDO, 2009).  

A LSF fundamenta-se numa teoria que compreende a linguagem como um sistema semiótico 

de escolhas (daí o termo “sistêmico” no nome) e tem como primado a concepção de que a língua 

desempenha funções externas ao sistema linguístico (daí a denominação “funcional”), as quais 

contribuem para moldar a organização interna desse mesmo sistema. Essa relação dialética coincide 

com a proposta da TSD na medida em que ambas reconhecem a semiose (e, em especial, o sistema 

de linguagem verbal, a língua) como um elemento que se (re)constrói unicamente por meio de seus 

laços com outros elementos não-semióticos da prática social, conforme já discutimos neste capítulo.  

Como modelo de estudos legatária de postulados funcionalistas do antropólogo Bronislaw 

Malinowiski e do linguista John Firth, a LSF vem sendo desenvolvida, ao longo dos últimos quarenta 

anos pelo linguista Michael Halliday e seus seguidores. Para essa corrente teórica, a língua se organiza 

em torno de duas possibilidades: a cadeia (sintagma) e a escolha (paradigma) (GOUVEIA, 2009). A 

abordagem que a LSF adota é, sobretudo, paradigmática; ela aborda as unidades sintagmáticas apenas 

como realizações linguísticas e as paradigmáticas como o nível profundo da linguagem (CUNHA & 

SOUZA, 2007). Nesse sentido, desenvolver um estudo sob essa abordagem implica a consideração 

de escolhas entre os paradigmas da linguagem, operando com a ideia de que cada opção de uso 
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linguístico produz significados e que, mesmo inconscientemente, esses significados são influenciados 

pelo contexto no qual tal opção é feita (BUTT et al, 2000), sendo, por isso, um estudo descritivo e 

interpretativo de significados. 

Os sistemas linguísticos, na LSF, são compostos por duas dimensões: o nível extralinguístico 

e o nível linguístico. O primeiro corresponde a tudo aquilo que não compõe a textura da língua e é 

formado por dois estratos: o Contexto de Cultura e o Contexto de Situação. O Contexto de Cultura – 

resgatado pela LSF dos estudos de Malinowiski – é a soma de todos os elementos possíveis de fazer 

sentido em uma cultura particular; inclui o conjunto de crenças, práticas sociais, valores, relações 

sociais e outros aspectos culturais que podem influenciar o modo como nós construímos significados 

(HASAN, 1989).60 Já o Contexto de Situação descreve um momento específico de uso da linguagem 

no qual os aspectos do Contexto de Cultura se revelam de forma particular. Neste estão as 

características extralinguíticas dos textos que dão substância às palavras e aos padrões gramaticais que 

falantes e ouvintes usam para construir sentido. Sob esses padrões, os textos materializam 

linguisticamente escolhas operadas nos Contextos de Cultura (Gênero) e de Situação (Registro).  

Gêneros, de acordo com a LSF, são esquemas sociais de sequências linguísticas que usamos 

em várias situações (narrações, descrições, entre outras) e que sugere a ideia mais geral de que os 

interlocutores fazem coisas por meio da linguagem e de que organizam o evento linguístico, a fim de 

atingirem objetivos culturalmente apropriados. Em outras palavras, o Gênero diz respeito ao modo 

como as coisas são feitas, quando a linguagem é usada para alcançá-las. Nesse sentido, existem tantos 

Gêneros quantos os tipos de atividades sociais que reconhecemos na nossa cultura, e que se realizam 

em Registros. Estes estão ligados às variáveis do Contexto de Situação e podem ser definidos como 

os usos dos Gêneros em práticas sociais específicas e relativamente estáveis (notícias são Registros 

do Gênero Narrativo no domínio de práticas jornalísticas). Ou seja, Registro é uma categoria que dá 

                                                 
60 O Domínio Realizado em que figura o contexto abstrato das possibilidades de articulação dos estratos físico, 
biológico, social e semiótico na TSD, como teoriza Fairclough (2003), pode ser comparado a essa esfera ampla, 
potencial que a LSF chama de Contexto de Cultura. Uma pesquisa crítica sobre os usos da linguagem como 
representação de atores sociais precisa considerar em que contextos de cultura – ou em que possibilidades de 
realização – a linguagem (e, no nosso caso, a linguagem verbal) atua com seus mecanismos de visibilização e 
construção da realidade. 
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conta do fato de usarmos tipicamente certas e reconhecíveis configurações de recursos linguísticos 

em contextos específicos ou situacionais.61 

Existem três dimensões principais de variação que caracterizam qualquer Registro: o Campo 

(a ação social – e, portanto, ação de linguagem – que está sendo realizada, semelhante à noção de 

Gênero Discursivo da TSD), a Relação (natureza da ligação entre os participantes da situação 

comunicativa, indicando a identidade de quem participa da ação social, seus papéis e hierarquias) e o 

Modo (meio de transmissão e papel da linguagem na atividade, se constitutivo ou auxiliar) (VIAN JR., 

2006). Em notícias, o Campo é organizado pela descrição, narração e exposição do profissional da 

Comunicação; a Relação aponta a interação entre um escritor com autoridade jornalística e um 

leitor/a generalizado/a (relação de distanciamento, pública e mediada); e o Modo apresenta um canal 

constitutivamente icônico-verbal, mediado ou não de forma impressa (MOTA-ROTH & HEBERLE, 

2005).  

Cada um desses estratos da língua é realizado num outro estrato, evidenciando que o 

processo de ligação de um nível de organização (um estrato) com outro é designado por instanciação 

(HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004; BUTT et al, 2000). As escolhas instanciadas no Contexto 

de Cultura têm impacto nas escolhas em nível situacional, e as duas instanciam-se no estrato 

linguístico. Neste, existem dois níveis: (1) do Conteúdo, que se subdivide no nível da Semântica e no 

nível da Lexicogramática, sendo este realizado naquele e (2) da Expressão que, por sua vez, organiza-

se nos subníveis da Fonologia, Língua Gestual e Grafologia. A imagem a seguir representa essa 

estratificação até o nível da expressão. 

                                                 
61 Podemos dizer que o conceito de Registro está para a LSF como a noção da realização dos eventos sociais em 
textos (Domínio Empírico) está para a TSD. Desse modo, também é importante dizer que, num estudo que se 
pretende crítico como o nosso, reconhecer o processo de realização de uma esfera potencialmente ampla, como o 
Contexto de Cultura ou o Domínio Realizado, e de outra mais restrita, como o Contexto de Situação ou o Domínio 
Empírico, requer pensar na formação da sociedade – e, portanto, nas formas de linguagem que a constituem – 
como um funcionamento sistemático, integrado e não fortuito de forças cíclicas de diversas ordens que se renovam 
a todo instante.  
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Figura 5 – Estratificação linguística (adapt. HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, p. 25) 

 

No Contexto de Situação, as dimensões de Campo, Relações e Modo realizam-se no nível 

linguístico, particularmente no estrato de Conteúdo e no subestrato da Semântica, construindo os 

três principais papéis da linguagem presentes em qualquer uso semiótico, são as chamadas 

metafunções da linguagem: Ideacional, Interpessoal e Textual (HALLIDAY, 1985, 1994; HALLIDAY 

& MATTHIESSEN, 2004). O Campo, enquanto variável relativa à codificação da experiência 

(relativa ao assunto do texto), determina a Função Ideacional; a variável das Relações, codificadora 

de aspectos linguísticos referente às pessoas envolvidas na comunicação e à relação existente entre 

elas, estabelece a Função Interpessoal; e o Modo, enquanto variável configuradora da maneira como 

a linguagem funciona numa interação verbal particular, isto é, se é escrita ou falada, se é 

argumentativa, descritiva etc., realiza-se na Função Textual. Isso pode ser revelado no quadro a 

seguir, adaptado de Gouveia (2009, p. 28). 
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Descrição Variáveis de Registro Metafunções 

A ação social, o assunto sobre o que se fala, a 

natureza da ação 

Campo Ideacional 

A estrutura de papéis, as pessoas e suas relações na 

situação de comunicação 

Relações Interpessoal 

A organização simbólica, o canal (fala ou escrita) e 

o modo retórico da linguagem 

Modo Textual 

Quadro 3 – Variáveis de Registro e sua relação com as Metafunções da linguagem 

 

A Função Ideacional é responsável pela codificação das nossas experiências no mundo 

(eventos, ações, estados, indivíduos e diversos processos da atividade humana) – o que inclui tanto o 

mundo externo, isto é, social, quanto o mundo interno, ou seja, psicológico. Ela é responsável por 

estabelecermos nossas representações e se organiza em duas subfunções distintas: Experiencial e 

Lógica. Segundo Gouveia (2009), a primeira nos dá a possibilidade de linguisticamente criarmos 

instantâneos fotográficos de nossas experiências através do Sistema de Transitividade, em orações 

como “Gays fazem passeata”, “Homossexuais comandarão o evento”; já a segunda possibilita-nos a 

organização lógica dos conteúdos, realizando-se através de sequências de orações que formam os 

períodos (parataxe, hipotaxe ou hipertaxe), sendo, nesse caso, como se revelássemos a interligação de 

diferentes instantâneos fotográficos de nossas experiências: “Gays fazem passeata e comandarão o 

evento” ou “Homossexuais farão passeata para reivindicar direitos sociais”. Quer na forma de 

instantâneos soltos (Experiencial), quer na forma de conjugação desses instantâneos (Lógica), a 

Função Ideacional mantém uma relação dialética com a estrutura social e é por meio dela que novas 

identidades são reivindicadas e afirmadas continuamente.  

A Função Interpessoal estabelece a codificação da interação social, auxiliando na construção 

das relações sociais e das identidades dos interlocutores por meio de categorias linguísticas, como o 

Sistema de Troca e seus subsistemas, o Sistema de Modo (indicativo, imperativo, estruturas 

interrogativas) e o de Modalidade (auxiliares modais e elementos modalizadores). Ela nos mostra 

quão defensáveis achamos as nossas posições e, portanto, codifica significados de atitudes. Já a 

Função Textual estrutura os nossos significados ideacionais e interpessoais num todo linear e 

coerente em textos, dizendo respeito ao desenvolvimento textual e à organização retórica, às relações 

de informação dentro do próprio enunciado ou entre um enunciado e a situação, dando à sentença 

seu status de mensagem e coerência textual, através da ordem de elementos no enunciado que 
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indicam o propósito comunicativo e o destaque que o falante quer oferecer em seu texto (Sistema 

Tema/Rema) e a seleção da informação que é partilhada (Sistema Dado/Novo) (VENTURA & 

LIMA-LOPES, 2002).  

O quadro a seguir sumariza essas relações da linguagem segundo a LSF. 

 

Sistemas semióticos da LSF 

Estratos Categorias de análise 

 
Extralinguístico 

Contexto de Cultura  

 
 

Contexto de Situação 

Campo 

Relações sociais 

Modo 

 
 
 

Linguístico 

Semântica  

Lexicogramática 

Função Ideacional Transitividade 

Função Interpessoal Troca 

Função Textual 
Tema/Rema 

Dado/Novo 

Fonologia  

Quadro 4 – Metafunções da linguagem e suas categorias de análise (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004)62 

 

Sendo assim, um trabalho analítico sobre discursos como representações de atores sociais a 

partir de uma esteira teórica crítica considera de fundamental importância o diálogo com essas teorias 

sobre linguagem na LSF, a fim de compreender, no âmbito dos estudos críticos, como a língua 

realiza seu potencial representacional disposto na variável do Campo (Função Ideacional). Para tanto, 

assim como na TRAS, com van Leeuwen (2008a), a LSF aponta o estudo das estruturas micro de 

análise – agora no âmbito da oração – como alternativa para compreender o que os textos revelam 

como potencial de representação e, em pesquisas como a nossa, usar isso a favor do exame de 

problemas sociais. Tal procedimento é possível através da análise do Sistema de Transitividade. 

                                                 
62 A despeito de algumas críticas a essa teoria, conforme podemos ver em van Dijk (2012), consideramos tal 
abordagem como relevante para a nossa análise, tendo em vista que suas contribuições sobre a representação como 
efeito de sentido fornecem subsídios importantes para uma investigação crítica acerca da relação entre linguagem e 
sociedade.   
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1.3.2.1 Sistema de Transitividade 

 

O termo “transitividade” do latim transitivus (que vai além, que se transmite), refere-se ao ato 

de passar, que “implica uma relação de dependência entre um antecedente e um consequente, pois 

aquele ou aquilo que passa parte de um ponto inicial e atinge um ponto final” (GURPILHARES, 

2003, p. 38). No âmbito dos estudos gramaticais, esse termo remete ao grau de completude sintático-

semântica de itens lexicais empregados na codificação linguística de eventos, em geral refere-se à 

“maneira como um verbo se relaciona com os sintagmas nominais numa mesma oração” (TRASK, 

2004, p. 298), realizando transferência da atividade de um agente para um paciente. 

Para a gramática tradicional, a Transitividade está situada no verbo, e não na oração: são 

transitivos aqueles verbos cujo processo se transmite a outros elementos, que lhes completam o 

sentido, e intransitivos aqueles que instanciam ações que não vão além dos verbos (CUNHA & 

CINTRA, 1985). Conforme esse ideia, a classificação de um verbo como transitivo ou intransitivo se 

apoia em um sintagma nominal (critério sintático) exigido pelo significado do verbo (critério 

semântico). Já, no interior da LSF, esse recurso é abordado como um sistema gramatical complexo, 

que envolve diferentes aspectos morfossintáticos e semântico-pragmáticos e nos possibilita, com eles, 

organizar nossas experiências humanas cognitivas e empíricas (HEBERLE, 1999; CUNHA & 

SOUZA, 2007).63   

Esse sistema, como concebido pela LSF, permite identificar as ações e atividades humanas 

que estão sendo expressas no discurso, bem como que realidade está sendo retratada, já que é através 

da linguagem que falamos de nossas experiências, das pessoas, objetos, abstrações, qualidades, 

estados e relações existentes no nosso mundo exterior e interior. Essa identificação se dá através dos 

principais constituintes do sistema de transitividade: Processo, Participante e Circunstância. Tais 

elementos correspondem, de modo geral, às três classes de palavras encontradas na maioria das 

línguas: verbo, substantivo e advérbio e permitem analisar quem faz o quê, a quem e em que 

circunstâncias (HALLIDAY, 1985, 1994; HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004). 

De acordo com Halliday & Matthiessen (2004), Processos são os elementos responsáveis por 

codificar ações e eventos, estabelecer relações, exprimir ideias e sentimentos, construir o dizer e o 

                                                 
63 A Transitividade ainda é concebida sob outras perspectivas: de cunho formalista, como na proposta de Perini 
(1995); a partir da gramática de casos (FILLMORE, 1977); centrada no uso, como os estudos de Azeredo (2000); 
de base semântico-enunciativa, como a análise de Dias (1999); sob teorias sintático-semânticas, como nos estudos 
de Souza (1997); sob a perspectiva dos planos de discurso (HOPPER & THOMPSON, 1980); entre outras.  
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existir; eles se realizam por verbos ou sintagmas verbais. Para esses linguistas, os Participantes são os 

elementos que se associam aos processos, de forma obrigatória ou não, e realizam-se por meio de 

sintagmas nominais, que podem produzir a ação – representando, assim, quem age, sente, existe, fala, 

encontra-se em dado estado – ou serem, de alguma forma, afetados por ela – isto é, significa quem 

recebe uma ação, aquele/a que sente, o que é falado etc. Já as Circunstâncias são, segundo os 

referidos autores, as informações adicionais atribuídas aos diferentes processos, as quais se realizam 

por meio de advérbios ou sintagmas adverbiais, exprimindo modo, tempo, lugar etc. O exemplo 

abaixo nos aponta esses elementos. 

 

(20) 

“Parada gay altera domingo na Paulista” (FSP-13/06/04) 

Parada gay altera domingo na Paulista 

Participante 1 

(realiza a ação) 

Processo Participante 2 

(é afetado pela ação) 

Circunstância 

(onde o fato ocorre) 

  

 Esse exemplo mostra que “Parada gay” (Participante 1) realiza a ação de “alterar”, que recai 

sobre “domingo” (Participante 2) e é localizada “na Paulista” (Circunstância). Desses elementos 

constituintes, o Processo ocupa um lugar central no enunciado, visto que é a partir dele que nos 

damos conta do valor representacional do discurso. Para Halliday & Matthiessen (2004), três tipos de 

processos são considerados principais: Material, Relacional e Mental, grupo predominante em 

orações que configuram respectivamente as três instâncias básicas da experiência: (1) ações e eventos, 

(2) estados e relações abstratas entre elementos do mundo real e, ainda, (3) registros mentais de nossa 

experiência interior. Complementando essas facetas da experiência, esses autores elencaram três 

outros processos como secundários: Verbal, Comportamental e Existencial. Os Processos Verbais são 

aqueles que expressam formas de dizer ou constroem o dizer; os Comportamentais exprimem 

comportamentos físicos e psicológicos; já os Existenciais são a representação de algo que existe ou 

acontece. Esses processos secundários, conforme os autores, encontram-se na fronteira entre os 

principais, são intermediações que preservam certos traços dos processos que lhes cercam, conforme 

podemos ilustrar na figura a seguir. 
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Figura 6 – Tipos de processo (CUNHA & SOUZA, 2007, p. 55) 

 

 Os Processos Materiais referem-se a ações externas físicas e perceptíveis (HALLIDAY & 

MATTHIESSEN, 2004), são aqueles através dos quais fazemos algo (são processos de fazer), 

representados por verbos como: “quebrar”, “organizar”, “desfilar”, “congestionar”. Eles são 

responsáveis pela execução de uma sequência de ações concretas, sejam elas criativas ou de 

transformação (como detalharemos mais adiante), capazes de expressar a construção ou destruição 

de algo. Além disso, são muito importantes na atribuição de sentido para a representação da ascensão 

e queda de poder entre os indivíduos. Seus participantes são Ator, Meta, Escopo, Recebedor e Cliente 

(HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004; EGGINS, 1995).  

O Ator é quem realiza a ação propriamente dita e é o Participante inerente, seja em oração 

transitiva ou intransitiva, e a Meta é o Participante a quem o Processo é dirigido, aquele que 

efetivamente é afetado pela ação.64 Isso pode ser verificado no exemplo a seguir. 

 

                                                 
64 Pelo fato desses conceitos serem de base semântica, eles continuam aplicáveis a sentenças na voz passiva, na qual 
a Meta assume a posição de Participante 1. 
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(21) 

“Os manifestantes vão cortar chinelos da marca Rider” (FSP-28/06/97) 

Os manifestantes vão cortar chinelos da marca Rider 

Ator Processo Material Meta 

 

 Escopo, Recebedor e Cliente são Participantes opcionais. Em virtude disso, alguns Processos 

Materiais envolvem dois ou mais Participantes e outros apenas um. Daí a importância de se 

estabelecer uma distinção entre orações Médias ou Intransitivas, que têm apenas um participante 

(“em São Paulo, a parada gay cresceu” [FSP-29/06/98]), e orações Efetivas ou Transitivas, que têm 

dois ou mais participantes (“4ª Parada do Orgulho GLBT que vai tomar hoje a avenida Paulista” 

[FSP-25/06/00]). Orações Transitivas codificam experiências do tipo “alguém faz algo a alguém” e, 

por isso, respondem à pergunta “O que nós fazemos ao, com, para ou contra outro?”. Além disso, 

podem aparecer na forma passiva. Já as Intransitivas codificam experiências do tipo “alguém faz 

algo” e respondem à pergunta “O que nós fazemos?”. 

O Escopo é um Participante que completa a ação, especificando-a. Não é afetado pela ação 

verbal e pode se referir a um prolongamento do Processo.65 Vejamos um exemplo. 

 

(22)  

“Gays fazem passeata no Rio de Janeiro” (FSP-28/06/97) 

Gays fazem passeata no Rio de janeiro 

Ator Processo Material Escopo Circunstância 

 

 No exemplo 22 o verbo fazer é dependente de “passeata” para completar seu significado. Em 

português, o Escopo, muitas vezes, é responsável pela própria significação do grupo verbal, o que 

ocorre principalmente em processos como “fazer”, “tomar” e “dar”. A diferença entre os 

significados desses Processos reside no próprio Escopo, que, uma vez substituído, tem-se a 

especificação do sentido trazido pelo Processo. Como no exemplo seguinte. 

 

 

                                                 
65  Nas edições anteriores de seu livro “An Introduction to Functional Grammar” (HALLIDAY, 1985, 1994), 

Halliday nomeava esse participante como Extensão. Essa modificação de terminologia para Escopo, em Halliday & 
Matthiessen (2004,) acabou por facilitar a compreensão da função exercida por esse Participante. 
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(23) 

A Parada fez uma boa atuação / A Parada atuou bem 

A Parada fez uma boa atuação 

A Parada                    atuou bem 

        

A partir desse exemplo, observamos que muitos desses Processos seguidos de Escopo 

podem ser substituídos por outro processo sem esse argumento: “fazer festa” é equivalente a 

“festejar”. Isso mostra que essas escolhas não são por acaso, posto que o uso de cada um desses 

sistemas, pelo menos em português, parece possuir um paradigma e significado próprios. Todavia, o 

estudo desse tipo de deslexicalização ainda não foi realizado na nossa língua. Isso seria necessário 

para se observar em quais contextos essa instanciação ocorre, de forma a mapear sua função.  

 Já o Recebedor e o Cliente ocorrem em contextos bastante diversos.66 O Recebedor está 

presente em fraseados que denotam a transferência na posse de bens e – apesar de os autores não 

destacarem – também na posse de informação. Dessa forma, o Recebedor passa a ser a entidade que 

realiza a posse do bem ou informação, como vemos no exemplo a seguir. 

 

(24) 

“Nélson Matias Pereira, 33, disse que recebeu ameaças, pelo telefone” 67 

Nélson Matias Pereira [...] recebeu ameaças [...] 

   Recebedor Processo Material Meta 

  

O Cliente tende a ocorrer em Processos Materiais que denotam criatividade. Isso acontece 

porque esse Participante representa a entidade para quem alguma coisa é feita ou criada, como no 

exemplo a seguir. 

 

 

 

                                                 
66  Nas edições anteriores de seu livro “An Introduction to Functional Grammar” (HALLIDAY, 1985, 1994), 
Halliday incluía o Recebedor e o Cliente dentro de um único rótulo, o de Beneficiário. A divisão atual 
(HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004) explicita significados já previstos nas versões anteriores da gramática, 
tornando mais clara sua função dentro da representação da experiência do falante. Além disso, os rótulos atuais são 
mais auto-explicativos. 
67 Analisamos a relação funcional que as orações possuem umas com as outras no processo de Transitividade, mas, 
nos exemplos deste capítulo, focaremos apenas na Transitividade da oração.  
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(25) 

Arrecadamos donativos para a ONG68 

Arrecadamos donativos para a ONG 

Processo Material  Meta    Recebedor 

  

 Halliday & Matthiessen (2004) classificam ainda os Processos Materiais em dois tipos: 

Criativos – aqueles que representam a produção de alguém (“acompanhar”, “organizar”, “começar”, 

“funcionar”, “arrecadar”) – e Transformativos – aqueles que denotam mudança e alteração da 

realidade representada (“colorir”, “destruir”, “quebrar”, “cortar”). 

 Já os Processos Mentais lidam com a apreciação humana do mundo, são relativos à 

representação dos sentimentos, das percepções e dos pensamentos, muitas vezes expressos por 

verbos como “conhecer”, “amar”, “calcular”. Isso implica que esses processos se referem a ações 

que não se dão no mundo material, mas no fluxo de nosso pensamento. Através de sua análise, é 

possível detectar que crenças, valores e desejos estão representados em um texto. Halliday & 

Matthiessen (2004) dividem esses processos em quatro subtipos: Cognição, relacionados à decisão e 

compreensão (“saber”, “entender”, “pensar”); Percepção, referentes à observação de fenômenos 

(“sentir”, “ver”, “ouvir”); Afeição, relativos aos sentimentos (“gostar”, “amar”, “odiar”); e Desejo, 

significando aspiração (“querer”, “desejar”, “almejar”). Orações com Processos Mentais respondem à 

pergunta “O que nós sentimos, pensamos ou sabemos?”. Os participantes desse tipo de processo são 

o Experienciador e o Fenômeno. O primeiro indica em cuja mente o processo está se realizando e o 

segundo corresponde ao elemento percebido/sentido pelo Experienciador, como mostra o exemplo 

26. 

 

(26) 

Organizadores do evento esperam reunir 200 mil manifestantes (FSP-17/06/01)69 

Organizadores do evento esperam reunir 200 mil manifestantes 

Experienciador Processo Mental de Cognição Fenômeno 

 

                                                 
68 Neste exemplo, o ator está elíptico. 
69 Neste caso, o Participante 2 é uma outra oração, chamada por Halliday & Matthiessen (2004) de oração projetada 
(o que, muitas vezes, classificamos de oração subordinada, na Gramática Normativa). Os Processos Mentais e 
Verbais possibilitam esse tipo de estruturação.  
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Os Processos Relacionais possuem a função de relacionar (como o nome prevê) duas 

entidades representacionais no discurso, classificando-as ou identificando-as. Em geral, são 

realizados pelos conhecidos verbos de ligação (“ser”, “estar”) e pelo verbo “ter”. Halliday & 

Matthiesen (2004) destacam três principais tipos desses processos: 

 

1. Relacional Intensivo, quando uma característica é atribuída a uma entidade (A é ou está B);  

2. Relacional Circunstancial, quando uma Circunstância está relacionada a uma entidade (A é ou está 

em B)70; 

3. Relacional Possessivo, quando se estabelece uma relação de posse entre dois entes (A tem B).  

 

Cada um desses tipos pode ainda ser classificado de dois modos: 

 

1. Atributivo – onde uma entidade é atributo de outra;  

2. Identificativo – onde uma entidade é identidade de outra.  

  

O cruzamento dessas categorias gera seis possibilidades de realizações dos Processos 

Relacionais, sobre as quais trataremos a seguir e que podem ser observadas no quadro 5. 

 

TIPO/MODO Atributivo Identificativo 

 
 

Intensivo 

 
“A Polícia Militar estará atenta para 
possíveis conflitos entre manifestantes 
e torcedores do Corinthians” (FSP-
17/06/01) 

 
O beijo é uma forma de cobrar a 
aprovação do projeto de lei da 
deputada Marta Suplicy (PT-SP) 
(FSP-28/06/97) 

 
 

Circunstancial 

 
“No anúncio, bilhetes enviados por 
rapazes chegam, por engano, a uma 
mesa em que estão três homossexuais” 
(FSP-28/06/97) 

 
 

Domingo é amanhã 

 
 

Possessivo 

 
“‘Viemos para mostrar que não temos 
vergonha do nosso prazer livre e feliz’” 
(FSP-30/05/05) 
 

 
“Cerca de 100 mil pessoas, segundo 
a Polícia Militar, participaram da 
parada, que teve nove carros de som 
e mais dois carros alegóricos” (FSP-
26/06/00) 

Quadro 5 – Tipos e modos de Processos Relacionais (adapt. HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, p. 216)  

                                                 
70 A preposição usada nas orações instanciadas por Processos Relacionais Circunstanciais pode variar de acordo a 
regência do verbo e o significado que lhe é atribuído (por exemplo: A está em B, através de B, com B etc.).  
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 Nos Processos Intensivos Atributivos, podemos encontrar dois participantes: o Portador, que 

representa o elemento classificado, e o Atributo, aquele que indica o elemento classificador. Segundo 

Halliday & Matthiessen (2004), uma das principais características desses processos, refere-se ao fato 

de que o grupo nominal que exerce a função de Atributo constrói uma classe genérica e indefinida, a 

qual pode ser precedida de artigos indefinidos. Ainda para tais autores, esses processos podem 

expressar três tipos de significados, especificando (1) os membros de uma categoria, (2) a fase da 

atribuição e (3) o domínio da atribuição. 

 Com relação ao primeiro tipo de significado, um Processo Intensivo Atributivo coloca o 

Portador na condição de membro de uma categoria realizada linguisticamente pelo Atributo, como 

no exemplo a seguir. 

 

(27) 

“A cidade de São Paulo foi palco ontem da maior parada gay do mundo [...]” (FSP-14/06/04) 

A cidade de São Paulo foi palco da maior parada gay do 

mundo 

Portador  Processo Relacional Intensivo 

Atributivo 

Atributo 

 

 Quanto ao segundo tipo de significado, os Relacionais Intensivos Atributivos significam 

relações que se desenvolvem através do tempo, ao invés de representar uma situação estática, como 

no item anterior. Eles apontam uma fase da atribuição, mostrando que o Portador está se tornando o 

Atributo ou membro do Atributo. Por exemplo: 

 

(28)  

Uma nova perspectiva de estudos linguísticos está se tornando hegemônica mundialmente 

Uma nova perspectiva 

de estudos linguísticos  

está se tornando hegemônica mundialmente 

Portador Processo Relacional Intensivo 

Atributivo 

Atributo Circunstância 
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 Por fim, com o terceiro tipo de significado, ao especificar o domínio de atribuição, os 

Intensivos Atributivos podem representar tanto elementos relacionados à experiência interna 

(subjetiva) dos falantes quanto elementos ligados às experiências externas (empíricas) dos mesmos, 

isto é, não apenas exprimindo significados associados a domínios subjetivamente criados, mas 

também àqueles objetivamente observados. Tais elementos são lexicalizados por meio do Atributo, 

como podemos perceber no exemplo 29 com um caso de domínio subjetivo. 

 

 (29)  

“‘Acho que é importante que ela venha, veja e aprenda’” (FSP-03/06/02) 

 [...] é importante que ela venha, veja e aprenda 

Processo Relacional Intensivo Atributivo Atributo Portador 

 

Os Processos Intensivos Identificativos caracterizam uma entidade como identidade de outra. 

Eles contam com duas categorias de participantes: o Identificador, elemento definidor que também é 

chamado de Valor, e o Identificado, que é alvo da identificação e também chamado de Característica. 

Segundo Halliday & Matthiessen (2004), essa categoria dos Processos Relacionais possui como traço 

determinante o fato de o grupo nominal que realiza o Identificador ser geralmente um elemento 

definido, que pode vir acompanhado de um artigo definido, como podemos ver no exemplo seguinte.  

 

(30)  

“Se as previsões se confirmarem, a 7ª Parada do orgulho GLBT, de São Paulo, será o terceiro maior 

evento do mundo, no gênero” (FSP-22/06/03) 

[...] a 7ª Parada do 

orgulho GLBT 

será o terceiro maior evento do mundo 

Identificado Processo Relacional 

Intensivo Identificativo 

Identificador 

Característica Valor 

  

 Esses processos produzem uma série de significados que caracterizam diferentes relações. 

Dentre eles, de acordo com Halliday e Matthiessen (2004), podemos destacar cinco tipos. 

 

1. Equivalência – estabelece uma correspondência entre o Identificador e o Identificado, como, por 

exemplo, em: 
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(31) 

4 milhões de pessoas corresponde ao número de participantes da Parada   

4 milhões de pessoas corresponde ao número de participantes da 

Parada 

Identificado Processo Relacional Intensivo 

Identificativo 

Identificador 

Característica Valor 

 

2. Realização de Papéis – constrói uma relação na qual o Identificado realiza um papel dentro do 

contexto em que o fraseado é instanciado, a exemplo de:  

 

(32) 

“o evento foi ‘a causa principal’ de sua vinda ao país” (FSP-10/06/12) 

o evento foi a causa principal de sua vinda ao 

país 

Identificado Processo Relacional Intensivo 

Identificativo 

Identificador 

Característica Valor 

 

3. Nomeação – significado por meio do qual ocorre a identificação de uma entidade com uma 

nomeação específica, como em: 

 

(33) 

Eu sou o presidente da comissão 

Eu sou o presidente da comissão 

Identificado Processo Relacional Intensivo 

Identificativo 

Identificador 

Característica Valor 

 

4. Definição – define uma entidade em função de outra, por exemplo: 
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(34)  

A literatura é a arte da palavra  

A literatura é a arte da palavra 

Identificado Processo Relacional Intensivo 

Identificativo 

Identificador 

Característica Valor 

 

5. Simbolização – expressa uma entidade por meio de traduções ou paráfrases, como em: 

 

(35) 

A sigla LGBT significa um agrupamento de atores políticos 

A sigla LGBT significa um agrupamento de atores políticos 

Identificado Processo Relacional Intensivo 

Identificativo 

Identificador 

Característica Valor 

 

Os Processos Circunstanciais Atributivos operam de forma bem semelhante aos Intensivos 

Atributivos. Neles a Circunstância funciona como um Atributo, conforme mostra o exemplo 36. 

 

(36)  

“As espalhafatosas drag queens estavam lá” (FSP-07/06/10) 

As espalhafatosas drag queens estavam lá 

Portador Processo Relacional 

Circunstancial Atributivo 

Atributo 

(Circunstância) 

 

 Nos Processos Circunstanciais Identificativos, o elemento circunstancial tem a função de 

relacionar duas entidades e realiza-se através do Identificado, como vemos em 37.  
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(37)  

A melhor forma de chegar à Parada é através do metrô 

A melhor forma de chegar à Parada é através do metrô 

Identificador Processo Relacional 

Circunstancial 

Identificativo 

Identificado  

(Circunstância) 

 

 Os Processos Relacionais Possessivos demonstram uma relação de propriedade entre dois 

participantes denominados Possuidor e Possuído. Quando se realizam no modo Atributivo, esses 

processos apresentam Possuídos que, em geral, caracterizam traços valorativos (como no exemplo 

38). Já quando se instanciam como Identificativos, eles expõem Possuídos que marcam a identidade 

dos Possuidores, identificando o que estes possuem (a exemplo do excerto 39).  

 

(38)  

Eles têm carisma 

Eles têm  carisma 

Possuidor Processo Relacional Possessivo Atributivo Possuído 

 

(39) 

“Parada Gay tem ampla presença feminina” (FSP-30/05/05) 

Parada Gay tem ampla presença feminina 

Possuidor Processo Relacional Possessivo Identificativo Possuído 

 

 Os Processos Comportamentais, situados entre os Processos Materiais e Mentais, são 

responsáveis pela construção de comportamentos humanos que englobam atividades psicológicas 

(ouvir, assistir), fisiológicas (respirar, dormir) e verbais (conversar, fofocar). São, em parte, agir, em 

parte, sentir. A exemplo dos Mentais, os Comportamentais exigem que pelo menos um de seus 

Participantes seja uma figura animada ou personificada. Têm como Participantes o Comportante 

(participante obrigatório), entidade que realiza a ação, e o Comportamento, que define o escopo do 

processo, como podemos ver no exemplo a seguir. 
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(40)  

“O travesti Priscilla Quartier [...] chegou a improvisar uma performance no teto de um ônibus na 

esquina com a rua Augusta” (FSP-26/06/00) 

O travesti Priscilla Quartier chegou a improvisar uma performance [...] 

Comportante Processo Comportamental Comportamento 

 

 Os Processos Verbais representam as ações de dizer, comunicar e apontar, codificadas por 

verbos como “falar”, “comentar” e “afirmar”. Eles estão na fronteira entre os Processos Mentais e 

os Relacionais, configurando relações construídas na mente e expressas em forma de linguagem. Para 

Halliday & Matthiessen (2004), os Processos Verbais não precisam possuir um participante humano. 

Aqui, construções como “a previsão do tempo disse que vai chover” e “o relógio diz que são oito 

horas” são perfeitamente aceitáveis. Por essa razão, esses autores mostram que tais Processos podem 

também ser definidos como “Processos de Simbolizar”. Quatro são seus participantes: o Dizente 

(participante inerente ao processo), que realiza a ação, portanto que comunica, diz ou aponta algo; o 

Receptor, participante opcional para quem o Processo Verbal se dirige; o Alvo, participante também 

opcional, que representa a entidade atingida pelo Processo; e a Verbiagem, aquilo que codifica o que é 

dito, isto é, a mensagem propriamente dita. No exemplo (41), visualizamos três desses participantes. 

 

(41)  

“Políticos da oposição [...] prometem apoio às reivindicações” (FSP-26/06/00)71 

Políticos da oposição [...] prometem apoio às reivindicações 

Dizente Processo Verbal Verbiagem Receptor  

 

 É importante lembrar que, como os Mentais, os Processos Verbais podem possuir orações 

projetadas, normalmente relacionadas ao discurso indireto. Nesses casos, a oração projetada deve ser 

analisada separadamente, observando-se seus próprios constituintes, como mostra o exemplo a 

seguir. 

 

 

 

                                                 
71 Um exemplo que inclui todos os Participantes pode ser algo como: A (Dizente) diz B (Verbiagem) sobre C (Alvo) 
a D (Receptor). 
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(42)  

“O vereador Ítalo Cardoso (PT) afirmou que os evangélicos dificultam a aprovação de projeto” 

(FSP-03/06/02) 

O vereador Ítalo 

Cardoso (PT) 

afirmou que os evangélicos dificultam a aprovação de 

projeto 

Dizente Processo 

Verbal 

Verbiagem 

Ator Processo 

Material 

Meta 

Oração projetante Oração projetada 

 

 O Processo Verbal também é bastante usado, sobretudo em domínios discursivos como o do 

jornalismo, para projetar recortes de fala, como citações diretas de entrevistas (“‘Não é fácil uma 

passeata reunir 20, 30 mil pessoas dessa forma pacífica, civilizada. Está cheio de gente que não é gay 

aqui, e todo mundo convive na maior harmonia’, disse Marta”).72 Em nosso corpus, essa função é 

muito presente. Para esses casos, o jornal Folha de S. Paulo orienta que seus/as jornalistas usem 

Processos Verbais que chama de neutros (“afirmar”, “declarar”, “dizer”, “falar”, “perguntar”, 

responder) em vez daqueles que acusa ter, para o Dizente representado, carga semântica positiva 

(“argumentar”, “concluir”, “expor”, “garantir”, “lembrar”, “prometer”, “ressaltar”, “salientar”) e 

negativa (“admitir”, “alegar”, “confessar”, “reconhecer”, “julgar’) (FOLHA DE S. PAULO, 2007).  

 Segundo Caldas-Coulthard (1997), inspirada em Halliday (1985), a utilização desses processos 

recebe outra categorização, que é pertinente para um estudo sobre representação, pois atua na 

localização dos atores envolvidos na prática representada. Podem ser: 

a) Neutros, aqueles que não expressam nada além do ato ilocucionário (“dizer”, “contar”, “falar”);  

b) Estruturais, os que marcam a estrutura da interação (“perguntar”, “responder”, “completar”);  

c) Performativos Ilocucionários, aqueles que interpretam o ato de fala, nomeando a proposição do 

falante e sempre significando algo além do ato de dizer. Dividem-se em: Assertivos, isto é, aqueles 

que traduzem uma verdade assumida pelo Dizente (“admitir”, “acreditar”, “negar”), Diretivos, os que 

revelam a intenção do Dizente (através de ordens, sugestões e pedidos, por exemplo) e conduzem o 

                                                 
72 Segundo (MARCUSCHI, 1991), é possível tomar os Processos Verbais que se realizam na função de verbos 

introdutores de opinião (verbos dicendi) como “parafraseantes sintéticos”, pois resumem o sentido geral atribuído 
pelo locutor ao discurso relatado. Para esse autor, informar opiniões é essencialmente interpretar opiniões. Assim, 
os Processos Verbais, nessa condição, podem ser considerados valorativos e agem tanto na construção textual, 
manifestando as interpretações de redatores/as, quanto na recepção da notícia e na construção dos conceitos 
dos/as leitores/as sobre os fatos relatados.  



99 

 

Receptor a agir segundo o que lhe é dito (“proibir”, “mandar”, “inquirir”) e Comissivos, verbos que 

indicam o compromisso do Dizente (“prometer”, “propor”, “tencionar”).  

Por fim, os Processos Existenciais são aqueles que representam algo que existe ou acontece. 

Encontram-se entre os Relacionais e os Materiais e suas proposições são realizadas tipicamente, em 

nossa língua, pelos processos “haver”, “existir” e “ter”. Eles mobilizam apenas um tipo de 

participante, o Existente: 

 

(43)  

“Não houve incidentes” (FSP-29/06/98) 

Não houve incidentes 

Circunstância Processo Existencial  Existente 

 

 Halliday & Matthiessen (2004) afirmam que a indeterminação é uma característica comum a 

todas as línguas naturais. Por isso, não existe uma fórmula exata para auxiliar na classificação dos 

Processos, o que nos impede de traçar critérios ou regras fixas. Isso acontece porque não há 

fronteiras exatas entre as categorias que configuram o sistema linguístico. Sendo assim, cada vez que 

um/a analista classifica um Processo ou elemento circunstancial, está operando com o seu 

conhecimento e com a sua experiência, o que pode mudar de indivíduo para indivíduo, o que, muitas 

vezes, leva a várias categorizações possíveis. Esse fato nos faz pensar que um trabalho de análise de 

transitividade pode estar ligado a vários fatores. Dentre eles, temos a cultura e os valores sociais 

trazidos pelo/a linguista, os quais são, por vezes, diferentes daqueles trazidos pela comunidade 

estudada, o que obriga o/a analista a conhecer o contexto no qual um fraseado é produzido.  

 Durante um estudo de Transitividade, não é incomum encontrarmos processos com mais de 

um significado e que levam normalmente a mais de um tipo de realização da oração (o que os autores 

chamam de Metáfora Gramatical) e consequentemente a diferentes possibilidades de classificação. 

Um exemplo disso é o do processo “contar”, que, dependendo do contexto de ocorrência, pode ser 

classificado como Comportamental (no sentido de verificar a quantidade), como no exemplo “nós 

contamos as páginas do livro”; ou ainda pode ser Verbal, quando ocorre no sentido de enumerar em 

voz alta ou de contar uma história, como em “o garoto contou até 10” e “a professora contou uma 

belíssima fábula”; mas também pode ser Relacional, dando a ideia de posse, como em “durante 24 

horas por dia, você conta com este benefício”. 
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 Uma das possíveis soluções é trabalhar com um teste feito a partir da substituição do 

Processo, como sugerido por Halliday & Matthiessen (2004). Nessa abordagem, cada Processo seria 

substituído por um sinônimo que ajudaria a determinar a classificação. Assim, para cada um dos 

exemplos de “contar”, teríamos: “nós enumeramos as páginas do livro”, “o garoto marcou até 10”, “a 

professora narrou uma belíssima fábula” e “durante 24 horas por dia, você tem este benefício”. 

Contudo, não podemos esquecer que há diferenças de padrões gramaticais na organização desses 

Processos. Na classificação como Comportamental, o Processo não possuiria conjunções ou 

preposições acompanhando-o, ao passo que, com o significado relacional, o padrão seria “contar + 

com”, e como Processo Verbal, teríamos dois padrões diferentes: “contar + até”, no sentido de 

marcar, e, às vezes, “contar + que”, no sentido de dizer (“ele contou que estava feliz”). 

 Um quadro-síntese facilita a nossa visualização dessas categorias discutidas até aqui. 

 

Processo Participantes obrigatórios Participantes opcionais 

Material Ator - Meta 
- Escopo 
- Recebedor  
- Cliente 

Mental Experienciador e fenômeno  

Relacional 

1. Intensivo 

2. Circunstancial 

3. Possessivo 

- 

1. Atributivo 

2. Identificativo 

- Portador e Atributo 

- Característica e Valor 

- Possuidor e Possuído 

 

Comportamental Comportante  Comportamento  

Verbal Dizente e Verbiagem Receptor e Alvo 

Existencial Existente  

Quadro 6 – Processos e Participantes do Sistema de Transitividade (adapt. SOUZA, 2006, p. 57) 

 

O terceiro componente do Sistema de Transitividade são os Elementos Circunstanciais, ou 

Circunstâncias, que se referem às condições ou coerções relacionadas ao Processo. Realizados 

gramaticalmente por advérbios ou sintagmas adverbiais, para Halliday & Matthiessen (2004), eles 

podem ocorrer livremente com todos os tipos de Processo, geralmente com a mesma significação 
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que lhe é inerente onde quer que se realizem. Sua função é definir o contexto no qual uma 

proposição ocorre. Outro ponto a ser observado é o fato de esses autores compreenderem os 

Elementos Circunstanciais de uma forma bem diferente da gramática tradicional. Eles são 

dessemelhantes não só em relação às categorias sugeridas, que não são aquelas normalmente trazidas 

pelos manuais de gramática (como poderemos ver a seguir), mas também em relação ao status dado a 

esses elementos.  

Com relação às categorias expostas por esses autores, Thompson (1994) afirma que, embora 

haja algumas categorias consensuais, é quase impossível aos/às analistas mapear todas as categorias 

existentes, deixando um grande espaço para descoberta. Halliday & Matthiessen (2004) sugerem 

nove tipos de Circunstância, sendo a maioria com subtipos. Um resumo desses Elementos 

Circunstanciais é trazido pela lista a seguir (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, p. 262). 

 

TIPOS DE ELEMENTOS SUBTIPOS 

Extensão Temporal, Espacial, Frequência 

Localização Temporal, Espacial 

Modo Meio, Qualidade, Comparação, Grau 

Papel Guisa, Produto 

Acompanhamento Comitativo, Aditivo 

Causa Razão, Propósito, Benefício 

Contingência Condição, Concessão, Falta 

Assunto  

Ângulo Fonte, Ponto de vista 

Quadro 7 – Tipos e subtipos de Circunstâncias 

  

Na LSF, a classificação dos Elementos Circunstanciais que exprimem tempo e espaço não é 

absoluta. Ela se constrói a partir de desdobramentos do Processo no espaço e no tempo e se divide 

em: Espacial e Temporal. Ambos se enquadram nos tipos de Circunstância que Halliday e 

Matthiessen (2004) chamam de Extensão e Localização, sendo o primeiro referente ao aspecto 

durativo (espaço = “quão longe” e tempo = “quão longo”) e o segundo ao aspecto pontual de 

realização (espaço = “onde” e tempo = “quando”). Além disso, as Circunstâncias de Extensão ainda 

são responsáveis pela noção de Frequência na realização de tempo num determinado ato (tempo = 

“quão frequente”).  
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 A seguir, exemplificamos respectivamente alguns usos de Circunstâncias de Extensão 

Temporal, Espacial e de Frequência e outros de Localização Temporal e Espacial:  

1. “O recorde de participantes fez a CET [...] e a PM interditarem a pista sentido Consolação-Paraíso 

da avenida Paulista durante a parada” (FSP-03/06/02); 

2. “A expectativa dos organizadores do evento é que seus 23 trios arrastem 3 milhões de 

participantes da avenida Paulista até a praça Roosevelt” (FSP-10/06/07); 

3. “A parada cresce a cada ano” (FSP-14/06/04); 

4. “Homossexuais do Rio e de São Paulo sairão em caminhada, hoje e amanhã, para comemorar o 

Dia Internacional do Orgulho Gay” (FSP-28/06/97); 

5. “Organizadores esperam hoje cerca de dois milhões de pessoas na avenida Paulista” (FSP-

29/05/05). 

 As Circunstâncias de Modo constroem a maneira pela qual o Processo é atualizado. Possuem 

quatro subtipos: (1) Meio, que representa significados do tipo “com o que”/“de que maneira”; (2) 

Qualidade, que instancia significados do tipo “quão + advérbio”; (3) Comparação, realizando 

significados de semelhança ou dessemelhança; e (4) Grau, representado por um elemento adverbial 

com um indicador geral de gradação, como “quanto”, “muito” etc. São respectivos exemplos desses 

quatro tipos de Circunstâncias: “Por meio da Parada, LGBT se expressam livremente”; “O evento 

ocorreu da melhor forma que pôde”73; “Diferentemente do Réveillon na Paulista, a parada é itinerante” 

(FSP-25/05/08); “Em acordo com a CET e a Polícia Militar, ficou definido que a parada só vai 

ocupar totalmente a avenida Ipiranga” (FSP-25/06/00). 

 As Circunstâncias de Papel constroem a significação de ser ou tornar-se circunstancialmente. 

Dividem-se em Guisa, na qual uma entidade é identificada em função de outra, e em Produto, 

mostrando um processo de transformação do sujeito, como respectivamente em: “A Parada LGBT 

aponta os complicados processos burocráticos como grandes entraves”; “O vaso quebrou-se em 

várias partes”. 

 Outro tipo são as Circunstâncias de Acompanhamento, que representam uma ideia de 

conjunção ou subtração de atores. Esses elementos se dividem em duas categorias: Comitativo e 

Aditivo. Na primeira, o Processo é realizado com o uso das preposições “com”, “como”, “junto 

com” e “assim como”, a exemplo de: “A CET [...] vai montar um esquema especial para o trânsito 

com bloqueios e desvios e com indicação de rotas alternativas” (FSP-02/06/02). Na segunda, 

representa-se uma circunstância conjunta, mas comparativa e, às vezes, contrastante, a exemplo de: 

                                                 
73 Aqui nestes exemplos também mostramos orações de caráter circunstancial.  
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“Eram grupos engajados não apenas em causas especificamente gays, mas em defesa do ambiente e da 

igualdade racial” (FSP-14/06/09). 

 As Circunstâncias de Causa constroem a explicação pela qual o Processo se realiza. Elas se 

dividem em três subtipos: (1) Razão, que representa o que motivou a realização de uma ação; (2) 

Propósito, que indica o propósito pelo qual a ação foi realizada; e (3) Benefício, que se refere a uma 

entidade em benefício da qual uma ação foi realizada. Podemos percebê-los nos três exemplos: “Os 

manifestantes planejam também quebrar CDs do cantor Tiririca, por causa da música ‘Amigo é para 

Acudir o Outro’” (FSP-28/06/97); “O arquiteto Luiz Antônio Cesário, 41, levou a filha Maria Júlia, 8, 

para ver a festa, mas também para ensiná-la a conviver com os ‘diferentes’” (FSP-03/06/02); “os 

donativos foram arrecadados em benefício das crianças carentes”. 

 Os Elementos Circunstanciais de Contingência também se subdividem em três subtipos: (1) 

Condição, realizado por Circunstâncias condicionais e por meio de estruturas como “no caso de”, “se 

por acaso”, “se” etc; (2) Concessão, expresso por Elementos Circunstanciais que representam 

relações de concessão, realizadas através de conjunções como “a despeito de”, “apesar de”, “ainda 

que” etc; e (3) Falta, que expressa significados indicadores de contingências por falta de algo e é 

realizado por meio de elementos como “na ausência de”, “na falta de” etc. Podemos ver 

respectivamente três casos: “Se as previsões se confirmarem, a 7ª Parada do Orgulho GLBT, de São 

Paulo, será o terceiro maior evento do mundo, no gênero” (FSP-22/06/03); “Érica Soares, 32, levou 

os cinco filhos e uma vizinha, com idades de 1 a 13 anos. Mesmo com a barulheira, o bebê dormia” 

(FSP-23/06/03); “Presidente da Parada Gay critica políticos e comerciantes por falta de apoio” (FSP-

11/06/12).  

 As Circunstâncias de Assunto relacionam-se aos Processos Verbais e têm função similar à 

Verbiagem, como vemos neste exemplo: “Os organizadores realizarão mais uma edição do evento 

no próximo domingo e depois farão uma avaliação sobre a continuidade ou não do projeto” (FSP-

13/06/04). Já as Circunstâncias de Ângulo podem ser subdivididas em dois tipos: (1) Ponto de vista e 

(2) Fonte. O primeiro expressa a opinião apresentada por um Dizente, no caso de Processos Verbais, 

ou por Experienciadores, quando se trata de Processos Mentais. O segundo identifica a fonte 

responsável por determinadas ações ou pensamentos. Exemplificamos ambos respectivamente: “‘Na 

minha opinião, se não superou os 4 milhões, ficou em 4 milhões’” (FSP-11/06/12); “De acordo com a 

PM, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram à parada” (FSP-16/06/04).  

  Mesmo considerando que os Elementos Circunstanciais servem como recursos 

modificadores na atribuição de sentido dos Processos e que funcionam, muitas vezes, como 
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norteadores para entender o contexto situacional em que ocorreu a ação representada, não incluímos 

a sua análise no exame de nossos dados. Isso se justifica em razão dos objetivos que selecionamos 

para esta pesquisa, cujo enfoque se situa na descrição do papel temático que os Participantes realizam 

como mecanismo de construção da representação dos atores sociais. Como sinalizado no início desta 

tese, a partir de um estudo que conjuga essa proposta com a descrição dos mecanismos preconizados 

por van Leeuwen (2008a) em sua Teoria da Representação dos Atores Sociais, obteremos subsídios 

para pensarmos como o discurso jornalístico da Folha de S. Paulo é capaz de construir imagens 

sociais de LGBT em situação de militância social.  

 Nesse tocante e para dar continuidade aos aspectos que envolvem a exposição de nosso 

problema, apresentamos, no próximo capítulo, a dimensão da ordem social que sustenta 

historicamente a rede de práticas em que se enquadram as atividades de ativismo LGBT no Brasil e 

no mundo. A partir de uma exegese sobre esse essa dimensão, registraremos informações acerca de 

vários elementos que nos ajudam a reconhecer a história e a condição atual das ações de militância 

do movimento LGBT como um problema social de relevância para um estudo que objetive analisar a 

sua versão semiótica em textos noticiosos do jornalismo impresso em geral e, em particular, na 

prática de representação dos atores desse movimento, sobretudo quando empreendida pela Folha . 
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2 

FOTOGRAFIAS HISTÓRICAS DO ATIVISMO LGBT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós não somos homens, nem somos mulheres. Nós 
somos gente, computada igual a vocês.  

    

(DZI CROQUETTES)
74 

 

 

No Brasil, a partir do momento em que nascemos, possuímos direitos que fazem parte da 

nossa legislação e são inalienáveis: saúde, moradia, educação, alimentação adequada, trabalho, entre 

outros requisitos básicos da vida com dignidade. Para lutar e fazer com que esses direitos se efetivem, 

pessoas e comunidades têm se organizado historicamente em movimentos, fóruns, associações, 

sindicatos etc. A exemplo disso, nos últimos anos, nosso país passa por um processo político de 

redefinições no tocante aos direitos sociais de indivíduos homossexuais e bissexuais de ambos os 

                                                 
74 Sob essa máxima, o grupo de atores/bailarinos Dzi Croquettes, símbolo da contracultura nos anos 1970 e 1980, 
iniciava seu espetáculo teatral satírico questionando os binarismos dominantes homem/mulher, 
masculino/feminino e heterossexual/homossexual, ainda tão arraigados em nossa sociedade – conforme 
apresentado por Issa & Alvarez (2009). Em virtude disso, esse grupo representou uma importante voz de combate 
aos estigmas e aos preconceitos ligados à construção de gênero e à sexualidade, como inúmeras outras que 
apresentaremos aqui neste capítulo. 

A sexualidade longe de ser matéria confinada à 

intimidade e à privacidade de cada qual, é um 
terreno político por excelência. 
 

(SIMÕES & FACCHINI, 2008, p. 12) 
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sexos e de pessoas transgêneras75 (LGBT), grupos cujas identidades de orientação sexual e de gênero 

têm sido secularmente consideradas anômalas quando comparadas à normatividade heterossexual e 

misógina, culturalmente empedernida na maior parte do mundo. Nesse contexto, temos presenciado 

a emergência de novos paradigmas sociopolíticos referentes a esses atores. Todos são resultados das 

constantes atuações que LGBT vêm empreendendo em atividades coletivas e públicas de auto-

afirmação, práticas que, ao longo das últimas décadas, têm configurado verdadeiros deslocamentos 

no modo desses sujeitos se comportarem e serem representados.  

Num olhar superficial sobre esse horizonte, tais deslocamentos podem parecer restritos à 

esfera das relações sociais e privadas de LGBT. No entanto, o realinhamento em torno dos direitos 

que esses atores devem possuir como cidadãos de uma república democrática faz parte de uma luta 

mais ampla, pois incide sobre as bases da organização social e da cultura em que vivemos, uma vez 

que a estrutura dessas bases se encontra do lado oposto aos interesses dos grupos minoritários de 

direito, principalmente das pessoas LGBT, como também porque a discussão pública em torno desse 

contexto está inserida num compósito de opiniões, eleições e regulações oriundas do jogo de poder 

social que avalia o que é moral, saudável, legítimo e legal em termos de identidade de orientação 

sexual e de gênero na nossa sociedade. Está em causa a sensibilidade para com afetos e desejos que 

extrapolam as normas da heterossexualidade e da masculinidade hegemônica, assim como para as 

diversas conexões entre sexo, gênero e comportamentos eróticos na definição da pessoa e seus 

direitos (SIMÕES & FACCHINI, 2008). 

Essa realidade configura uma rede de práticas sociais que revela múltiplas vozes dissonantes 

em embates que não se restringem ao Direito, à política governamental ou à militância de coletivos 

                                                 
75 Segundo Berutti (2010), após uma série de reivindicações do atual movimento LGBT quanto às questões de 
equidade sexual, o termo “transgênero” passou a referir largamente às pessoas que transgridem o sistema binário de 
gênero (homem/mulher = masculino/feminino), seja sob uma dimensão identitária ou uma dimensão funcional. 
No primeiro caso, tomamos como exemplo travestis (indivíduos que utilizam nome social e comportamentos 
convencionados aos sujeitos do sexo biológico oposto ao seu e fazem intervenções estéticas e fenotípicas 
consoantes com o “sexo” almejado, mas preservam traços psicossociais de sua identidade tida como original e não 

desejam recorrer à cirurgia de transgenitalização [PELÚCIO, 2009; BENEDETTI, 2005]) e transexuais (pessoas 
que possuem uma identidade de gênero diferente da designada no nascimento, tendo o desejo de viver e serem 
aceitas como pessoas do sexo biológico contrário, para tanto frequentemente submetendo-se à cirurgia de 

transgenitalização [WONDER, 2010]). Já na segunda dimensão, podemos nos referir a crossdressers (“pessoas que 
eventualmente usam roupas e acessórios tidos como do sexo oposto ao seu sexo biológico” [VENCATO, 2009, p. 

97], muitas vezes por fetiche ou prazer estético), drag queens (“artistas que fazem uso da feminilidade esteriotipada 

e exacerbada em suas apresentações” [JESUS, 2012, p. 10]) e o seu contrário, drag kings (ambos são comumente 

chamados/as no Brasil de transformistas, sujeitos que vivenciam a inversão do gênero como espetáculo e 
performance, não como identidade). Há ainda o grupo das pessoas que não se enquadra em nenhuma dessas duas 

dimensões, são as chamadas intersexuais (indivíduos cujo corpo se apresenta ambíguo quanto aos padrões 
masculino e feminino culturalmente estabelecidos – no que se refere a configurações dos cromossomos, à 
localização dos órgãos genitais e à coexistência de tecidos testiculares e ovarianos). 
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LGBT organizados, mas envolvem todos os setores da vida social, como a família, a escola, as 

religiões, a mídia, a Saúde e a ciência. Trata-se de uma discussão que tem se revelado como arena na 

luta pela democratização dos significados de aspectos importantes para a formação cultural e para a 

garantia de direitos sociais, posto que o problema da exclusão que sofrem LGBT é historicamente 

multicausal e tem efeitos também de diversas naturezas, estando, assim, “longe de ser tão só legal; é, 

mais do que isso, ético” (COSTA, 2010, p. 12). 

 Nesse cenário, o maior protagonista de tal processo corresponde ao movimento ativista que 

hoje se faz designar pela sigla LGBT e cujas reivindicações têm ganhado bastante visibilidade 

atualmente, a ponto de suscitar projetos de lei em todos os níveis do Legislativo, assim como a 

formação de frentes parlamentares em âmbito nacional e estadual. Suas estratégias incorporaram, 

entre outras coisas, a demanda por direitos através do Judiciário, o esforço pelo controle social da 

formulação e implementação de políticas públicas, a produção de conhecimento em âmbito 

acadêmico, setoriais em partidos políticos etc. Além disso e não menos importante, fomentaram 

práticas de políticas lúdicas, como as paradas do orgulho LGBT, a organização de saraus, festivais e 

mostras de arte; e também a apropriação de manifestações bem mais antigas na chamada comunidade 

LGBT, como os concursos de Miss Gay ou Miss Trans (SIMÕES & FACCHINI, 2008). 

O significado do processo de politização que esse movimento envolve apresenta versões 

semióticas que tanto sustentam a marginalização social dos sujeitos que representam quanto 

fornecem subsídios para que eles resistam ao alijamento a que foram impostos. Consideramos, como 

um importante caminho para compreender a dinâmica desse processo, a análise da representação que 

a imprensa constrói sobre os atores envolvidos em ações coletivas de contestação pública 

organizadas por LGBT. Para alcançarmos esse objetivo, é preciso trilhar os caminhos acerca de 

como esse movimento se formou e vem se consolidando. Portanto, faremos (1) um breve passeio 

pela história social das identidades periféricas (minoritárias) de orientação sexual e de gênero, suas 

demandas e constituições e (2) uma incursão na exegese do ativismo LGBT, com destaque para a 

configuração das últimas décadas no Brasil, (3) refletindo notadamente sobre as práticas coletivas de 

ativismo lúdico mais notórias em nosso país, comumente denominadas paradas do orgulho LGBT, e, 

(4) em especial, sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo – exemplo de maior adesão e 

visibilidade no mundo. 
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2.1 SOBRE SEXUALIDADES E IDENTIDADES DE GÊNERO PERIFÉRICAS 

 

Enquanto no reino animal irracional as funções sexuais são determinadas fundamentalmente 

pelo instinto, a sexualidade humana se manifesta através de padrões culturais determinados 

historicamente, “não possui uma essência a ser desvelada, mas é antes um produto do aprendizado 

de significados socialmente disponíveis para o exercício da atividade humana” (HEILBORN, 1996, p. 

137). Isso significa que, em nosso meio, a sexualidade é tão construto cultural quanto os outros 

hábitos que temos, sofrendo, por isso, inclusive, grande variação em suas formas – de acordo com os 

distintos momentos históricos e as diferentes sociedades e culturas –, além de existir como um 

fenômeno, que tem uma história particular tão inconfundível quanto a história das ideias políticas 

(HIGHWATER, 1992; OKITA, 2007).  

Todavia, as sociedades contemporâneas ocidentais insistem que a sexualidade seja puramente 

instintiva, inata e natural, relutando em reconhecer que as atividades sexuais e eróticas são 

produzidas culturalmente (HIGHWATER, 1992; FÍGARI & DÍAZ-BENÍTEZ, 2009). Isso 

funciona como pretexto para que a cultura hegemônica dessas sociedades eleja como natural ou 

normal o padrão predominantemente enquadrado às normas propostas por essa cultura, qual seja, a 

identidade do sujeito macho de traços masculinos, cor de pele reconhecida como branca e de 

orientação heterossexual, o que corresponde, nas palavras de Ruberval Ferreira (2005), ao mesmo 

dominante, isto é, “aquela instância que, por se colocar como maioria [de direitos], se coloca também 

como representante do que se acredita constituir um certo estado de normalidade. Tudo que escapa à 

sua ordem é a alteridade” (FERREIRA, 2005, p. 188). Sendo assim, nessas sociedades, o mesmo 

dominante corresponde à identidade legítima e hegemônica, e o outro, sua alteridade – ou toda e 

qualquer pessoa que fuja a esse perfil –, identidade marginal, cuja percepção de si deve sempre 

ocorrer em referência ao modelo de comportamento proposto pelo mesmo dominante, o 

comportamento considerado normal.   

Sendo assim, sob o esteio cultural desse modo de representar a sexualidade, quando alguém 

nasce nessas sociedades cria-se uma série de expectativas a respeito do comportamento social e da 

performance sexual apropriados que a pessoa deve seguir no decorrer de suas vidas. Tais expectativas 

são impostas por meio de vários mecanismos ideológicos, fazendo com que meninos e meninas 

sejam, desde cedo, submetidos/as a “um tratamento diferenciado que os ensina os comportamentos 

e emoções considerados adequados. Qualquer ‘desvio’ é reprimido e recupera-se o ‘bom 

comportamento’” (FRY & MACRAE, 1985, p. 11). Em outros termos, significa que nascemos 
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machos e fêmeas e a cultura dessas sociedades nos faz homens e mulheres. Mais ainda, torna-nos 

seres masculinos e femininos e estabelece as fronteiras entre a identidade dominante e as outras 

consideradas subversivas e, por isso, periféricas, ou seja, marginais do lugar simbólico de poder e 

prestígio social que o mundo ocidental contemporâneo erige (FÍGARI & DÍAZ-BENÍTEZ, 2009). 

Essas identidades periféricas, em geral, transgridem a relação de congruência sexo-gênero-

prática-desejo construída culturalmente (BUTLER, 2003), matriz linear que corresponde à 

classificação de pessoas cujo sexo biológico é coerente com a sexualidade/desejo dirigida a pessoas 

do sexo biológico oposto e cujas expressões de gênero estão diretamente ligadas aos modos de viver 

essa sexualidade, atrelando a masculinidade à vivência sexual/erótica de homens biológicos com 

mulheres biológicas e a feminilidade à experiência contrária. É essa matriz que posiciona a sociedade 

a definir esses homens biológicos e que desempenham o papel de ativos no ato sexual (aqueles que 

penetram as mulheres e compõem o grupo dos mesmos dominantes) como verdadeiramente homens, 

e todos os outros, que nasceram biologicamente homens (machos) – mas que não preenchem esse 

perfil –, como “bichas” ou (trans)“viados”, identidade subversiva ao “normal” (FRY, 1982).  

Nessa matriz, o ato sexual é percebido estritamente em termos hierárquicos, pois “a ideia é 

que quem penetra é de certa forma vencedor de quem é penetrado” (FRY & MACRAE, 1985, p. 48). 

Segundo esse modelo normativo e hierárquico, também em atividades homossexuais, o indivíduo 

que assume o papel ativo no ato sexual (o verdadeiro homem), ou seja, pratica a penetração anal em 

seu parceiro não tem seu status social de masculinidade abalado (e é considerado vencedor), mas 

àquele que assume papel passivo atribui-se a posição social estigmatizada de inferioridade (portanto, 

perdedor) (MARIANO & GROTZ, 2011). Do mesmo modo, concebe-se uma versão desse modelo 

à mulher que se relaciona afetivo/sexualmente com outras mulheres. Entretanto, aquela que ocupa 

papel sexual ativo é marginalizada por estar fora do paradigma dominante do gênero, sendo 

considerada, por isso, menos mulher, já a outra que ocupa papel feminino não tem sua feminilidade 

questionada (GREEN, 2000). Dessa forma, percebemos como a luta contra a opressão de pessoas 

LGBT está indivisivelmente ligada à luta contra o machismo.76   

Essa hierarquia de sexualidade e de gênero, articulada a partir da oposição 

macho/masculinidade/atividade sexual versus fêmea/feminilidade/passividade sexual, busca 

englobar compulsoriamente todas as categorias e identidades sexuais. Quem não se enquadra é 

percebido/a como uma espécie híbrida e dissidente do cânone cultural, ainda que, em algumas 

                                                 
76 Ainda sob essa lógica, é tido como natural que o homem que se relacione afetivo-sexualmente com outro 
apresente traços do considerado comportamento feminino e, da mesma forma, a mulher que se relacione afetivo-
sexualmente com outra expresse traços do chamado perfil masculino. 
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sociedades, a prática sexual entre indivíduos do mesmo sexo tenha sido considerada parte de 

solenidades religiosas e, por isso, atividade ritualística sagrada (RIBEIRO et al, 2006), como veremos. 

Entretanto, em geral, esse referido padrão de identidade periférica vem se mostrando, ao longo dos 

tempos, como agente desestabilizador da homogeneidade e hierarquia dos comportamentos 

sexuais/eróticos e das performances de gênero instituídos pelo modelo hegemônico, contrariando 

valores e “representando uma verdadeira revolução dos costumes, na medida em que questiona, 

ameaça e pode destruir os [...] alicerces em que se escoram a moral e a sexualidade na cultura 

tradicional do Ocidente” (MOTT, 2001, p. 02). Por isso, tal pensamento nos obriga a repensar 

diversos axiomas fundantes de nossa cultura hodierna, que, de forma irrefletida e perversa, persistem 

em nossa ideologia e modus vivendi. Para tanto, a seguir, apontaremos um pouco do rastro histórico 

de como algumas culturas lidaram com a diversidade sexual e de gênero, pensando nas identidades 

periféricas como possibilidades pouco ortodoxas das maneiras como homens e mulheres exerceram 

sua sexualidade, afirmaram sua masculinidade e feminilidade e, sobretudo, como se firmaram na 

posição de sujeitos políticos e agentes de resistência social no interior dessas sociedades ocidentais. 

 

2.1.1 Das sociedades fundacionais às pós-industriais 

 

A sexualidade e a identidade de gênero têm sido sempre parte integrante da experiência 

humana, porém as atitudes sobre elas variam de acordo com a época, a sociedade e as condições 

materiais. Por exemplo, nas sociedades primitivas, ou também chamadas fundacionais, as 

necessidades básicas para a sobrevivência eram repartidas igualitariamente, sem divisões de classe, 

por isso homens e mulheres conviviam em igualdade de condições simbólicas e materiais. A 

segregação entre as pessoas a partir do reconhecimento de traços de gênero (típica nos dias atuais) 

não caracterizava essas comunidades. Todas as pessoas tinham as mesmas condições de vida e as 

únicas distinções giravam em torno das necessidades funcionais, nada tendo a ver com o papel social 
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que o masculino e o feminino possuem na maior parte do mundo atualmente (OKITA, 2007).77 Já a 

sexualidade, nesse contexto comunal, tinha, segundo, Ribeiro et al (2006), outras funções e 

contornos diferentes daqueles que o mundo posterior passou a construir. Naquele momento, havia 

uma relação intrínseca entre as atividades sexuais/eróticas e as práticas religiosas. Atos rituais que 

envolviam práticas sexuais entre indivíduos de mesmo sexo e de sexos diferentes eram, muitas vezes, 

parte integrante das cerimônias, inclusive religiosas. O ato sexual tinha cunho sagrado e era 

compreendido como um ato de comunhão entre Deus e o/a participante.  

No entanto, após esse período, o modo como concebemos as relações sexuais entre pessoas 

do mesmo sexo, o exercício de tornar públicas as identidades dos indivíduos envolvidos nessas 

relações e as expressões públicas de afeto desses indivíduos recebeu, no Ocidente, tratamentos de 

toda sorte. Representações e categorizações variadas levaram os sujeitos envolvidos nessas práticas a 

lugares sociais bastante distintos das experiências típicas das sociedades fundacionais. A exemplo 

disso, podemos citar inicialmente as primeiras formações sociais escravagistas gregas, que 

abandonaram o primado da sexualidade ritual religiosa envolvendo práticas homossexuais, em 

virtude de julgamentos morais receosos de que houvesse “uma tendência a que estes rituais 

evoluíssem para uma chamada prostituição do templo, embora muitos ritos sexuais em vários cultos 

não acontecessem em troca de dinheiro” (OKITA, 2007, p. 38-39). Porém, essas sociedades 

preservaram as relações sexuais entre pessoas de mesmo sexo biológico, deslocando-as do contexto 

religioso para uma conjuntura de caráter pedagógico na iniciação da sexualidade (muitas vezes, em 

rituais de passagem para a puberdade). Tratava-se de uma prática de transmissão de conhecimentos e 

virtudes morais que homens espartanos exerciam sobre efebos por meio de atos sexuais intracurais 

em que estes ocupavam papel passivo, a fim de receber, simbolicamente, através da ejaculação, 

qualidades oriundas da experiência que aqueles fautores possuíam em guerras (RIBEIRO et al, 2006), 

o que, segundo aquela sociedade, garantia aos jovens uma vida promissora como homens de poder.  

                                                 
77 Nessas sociedades, os homens se responsabilizavam, porém não exclusivamente, pelos afazeres de longa distância, 
como caçar, e as mulheres, por serem reprodutoras, precisavam fixar-se mais proximamente à comunidade, embora 
não se isolassem no lar. Em virtude dessa relação com a moradia, elas eram responsáveis por domesticar os animais, 
iniciar o cultivo das plantações e construir as primeiras moradias, atividades que necessitavam de proximidade com 

o ambiente de estada. Desse modo, esses agrupamentos sociais caracterizavam-se como sendo, lato sensu, 
matriarcais, ainda que não houvesse nenhum tipo de dominação da mulher, e, por isso, como aventa Hiro Okita 
(2007), podem ser apresentados em função dos laços maternais (de gestação e criação) que conduziram a cultura 
que os caracterizava. Além disso, não havia ali a concepção de paternidade, pois – ao contrário da ideia de que a lei 
estaria sempre ligada à figura paterna, servindo, assim, para manter o sistema de dominação masculina na sociedade 
– os pais não se apresentavam como tais e, portanto, os agrupamentos familiares eram monoparentais (a co-
habitação entre homens e mulheres só passou a existir no fim desse período de comunismo fundacional). O 
cuidado da criança era dividido entre seus irmãos e sua mãe, os pais tinham o papel apenas de visitantes do lar tribal.    
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Nesse horizonte, as práticas sexuais entre sujeitos de mesmo sexo biológico tornaram-se 

comuns na maioria das cidades-Estado, fosse entre membros de exércitos, fosse como representação 

da mitologia grega78, ou ainda entre mulheres, como as lésbicas de Esparta 79 . Entretanto, essas 

práticas sexuais estavam sempre sob o julgo de regulações morais da sociedade de classes grega, que 

as impossibilitavam de ocorrer de qualquer forma. Não era possível, por exemplo, que, nesses atos, 

houvesse inversão de papéis sexuais, isto é, em hipótese alguma, uma pessoa mais jovem ou de status 

social considerado inferior (escravo ou homem livre) poderia penetrar sexualmente um homem mais 

velho ou alguém que ocupasse lugar de poder social, assim como outro homem da mesma idade e de 

mesma posição social (MARIANO & GROTZ, 2011). Isso significa que as decisões por práticas 

sexuais na Grécia Antiga estavam ligadas à divisão de estratos sociais, que, já naquele momento, 

classificava os indivíduos por categorias de poder simbólico e material.  

Esse caráter regulatório sobre as práticas homoeróticas da Antiguidade Grega, movido 

eminentemente por interesses políticos, legou também, de acordo com Okita (2007), a tradição 

judaico-cristã, que, sob o projeto civilizatório de religiões pró-natalistas, estimulou a procriação, 

aspirou à longevidade máxima e reprimiu o sexo não-reprodutivo, a fim de edificar uma pujante 

nação herdeira da moral religiosa proferida por Abraão no Antigo Testamento (MOTT, 2001). Nesse 

contexto, cada gota de esperma desperdiçada passou a constituir verdadeiro crime de lesa-

nacionalidade, pois todo sêmen deveria possuir apenas interesses reprodutivos, originando o mito 

que serviu de base e justificativa não só à ulterior condenação do homoerotismo, mas também à 

sexofobia, que passou a caracterizar e distinguir a cultura sexual judaico-cristã da sexualidade dos 

povos circundantes e a salientar o tabu à nudez, o machismo, o patriarcado, a monogamia, a 

indissolubilidade do matrimônio como alicerce da família e a virgindade pré-nupcial como requisito 

para as alianças matrimoniais. 

                                                 
78 Segundo Okita (2007), na mitologia histórica e religiosa grega há muitas referências a relações homossexuais e 
homoeróticas entre deuses e homens. Povos de várias cidades cultuavam figuras que sentem desejo por outras de 
mesmo sexo e por entidades intersexuais (outrora chamadas hermafroditas), homenageando-as com festivais anuais, 

a exemplo de Esparta, que dedicava uma festa anual a Hyacinthus, um jovem amado pelo deus Apolo. 
79 Muitos exemplos de literatura, pintura e cerâmica gregas clássicas, remanescentes do século V a.C., registram 
claramente a prática do amor lésbico em diversas comunidades gregas daquela época. 
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Com isso, práticas eróticas como a masturbação (“onanismo”) e o sexo entre homens 

passaram a ser consideradas “pecado de sodomia”80, porque, a partir delas, há a possibilidade de se 

ter prazer pelo prazer, sem a reprodução como uma espécie de tributo a ser pago. Mais do que isso, 

como restrição política, essas práticas passaram a levar os indivíduos a julgamento pelo Tribunal 

Eclesiástico, onde os culpados eram entregues ao poder civil para serem punidos desde prisão até 

pena de morte.81 Além disso, de acordo com Mott (2001), outro elemento ideológico, também de 

inspiração mitológica, que reforçou ainda mais o direcionamento da libido exclusivamente para a 

reprodução e a consequente criminalização dos atos sexuais não-procriativos (notadamente da 

performance que mais desperdiçava o sêmen vital, a sodomia) corresponde ao mito do nascimento 

do Messias: o enviado por Deus, nascido de uma virgem, encarregado por Javé de instaurar a utopia 

a que todos aspiravam, a salvação dos povos. Isso dependia apenas de um simples ato para tornar-se 

realidade: a cópula heterossexual. De modo que, ao se desperdiçar o sêmen, não era apenas um novo 

pastor/guerreiro que deixaria de nascer, mas o próprio Messias estava sendo impedido de trazer a 

felicidade ao povo eleito, o que acarretava num crime de lesa-divindade. 

Desse modo, tais mitos fundadores, construídos na cultura judaico-cristã enfileiraram uma 

série de práticas condenatórias contra homossexuais, mormente a partir do império de Alexandre 

Severo, em Roma, no começo do século II a.C., quando se instituiu publicamente a primeira posição 

oficial anticristã de uma civilização inteira no Ocidente, ocasião em que se ordenou a prisão massiva 

e a deportação de homens que faziam sexo com outros homens (TREVISAN, 2004). Sendo assim, 

após esse momento histórico, muitas práticas semelhantes continuaram, como o apedrejamento, 

segundo a Lei Judaica; a decapitação, por ordem do imperador Constantino em 342 d.C.; 

enforcamentos; afogamentos; morte na fogueira, principalmente durante o apogeu da Idade Média; 

dentre outras (MOTT, 2001). Tudo isso recebeu seu ápice, segundo Mott (2001), quando o 

Cristianismo se tornou uma religião dominante no final do império romano, na Idade Média, e, assim, 

                                                 
80 “Sodomia” é um termo que tem origem a partir do capítulo 19 do livro bíblico Gêneses – onde se relatam os 
costumes da cidade de Sodoma –, sendo comumente usado para designar as práticas homo ou heterossexuais anais. 
Essa palavra foi, por muito tempo, também utilizada, até mesmo cientificamente, para caracterizar qualquer ato 
sexual não reprodutivo. Entretanto, desde as últimas décadas do século XX, tal vocábulo tem sido considerado 
pejorativo.  
81 Dentro dessa lógica, visando à maximização do aproveitamento do esperma, o Antigo Testamento praticamente 
ignorou a existência das práticas sexuais lésbicas entre o povo judeu, pois a relação sexual entre duas mulheres não 
representava a menor ameaça ao projeto reprodutivo, posto que, nessa sociedade machista e patriarcal, não se 
levava em conta o interesse ou desejo sexual das fêmeas, mas a vontade e o prazer do macho e seu orgulho em 
demonstrar, com farta prole, sua potência e poder.  
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a chamada sodomia passou a ser considerada, em quase toda Europa, dentre todos os crimes, como 

o mais hediondo, equiparado, na sua punição, aos delitos de lesa-majestade e à traição nacional.82 

 De acordo com Okita (2007), a tática perseguidora favorita da Igreja durante a época da 

Santa Inquisição – que começou em 1233 – era acusar os nobres ricos, cujas terras e bens lhe 

interessavam, de práticas de heresia religiosa ou de sodomia, ou ainda as duas juntas. Isso permitiu 

que ela passasse a ter em suas mãos uma forte arma econômica a apoderar-se dos bens dos acusados. 

Além disso, os chamados processos de bruxaria também funcionavam como uma conhecida forma 

de a Igreja cercear as práticas homoeróticas através de torturas utilizadas para forçar as vítimas a 

confissões (RIBEIRO et al, 2006). Desse modo, conforme Okita (2007), milhares de pessoas foram 

torturadas, mutiladas e mortas, fato que indica o nível de opressão contra os indivíduos que se 

declaravam homossexuais na Idade Média.83  

Com o passar dos séculos e o fim do Feudalismo, o Cristianismo medieval deu lugar ao 

conservadorismo absolutista monárquico, que, embora tenha solapado as perseguições medievais (os 

resquícios dos cultos religiosos sexuais pagãos foram em grande parte eliminados), o preconceito já 

havia se integrado na sociedade ocidental nessa época (OKITA, 2007). Em seguida, com o advento 

da Revolução Industrial e, depois, com a Revolução Burguesa na França, decretou-se um novo 

código legal nesse país, chamado Código de Napoleão, para o qual os atos homoeróticos foram 

excluídos da lista de ofensas e crimes – como outrora eram classificados na Idade Média. 

Para Okita (2007), essa diminuição da histeria anti-homoerótica se deu em consequência do 

reconhecimento dos direitos sexuais burgueses pela jovem burguesia democrática. No entanto, como 

afirma esse autor, todos os países capitalistas perpetuaram a opressão anti-homossexual, com ou sem 

a ajuda de lei, assim como perpetuaram a opressão e exploração da mulher, dos povos não-brancos, 

                                                 
82  A exemplo da Europa dos primeiros séculos da era cristã, no período colonial brasileira, a prática de 
homoerotismo também foi considerada “hediondo pecado, péssimo e horrendo, provocador da ira de Deus, 
execrável até pelo próprio Diabo e que podia ser punida com morte na fogueira” (FRY & MACRAE, 1985, p. 60-
61), crime equiparado a matar o rei. No entanto, em 1830, o Código Penal Imperial eliminou todas as referências à 
sodomia como crime, mas, na sombra histórica da influência da religião no Estado brasileiro, as leis do Brasil 
passaram a considerar a sodomia um pecado a ser punido. Sendo assim, esse código forneceu as bases para que leis 
dos séculos XIX e XX restringissem qualquer manifestação pública caracterizada como homoerótica, abrindo 
espaço para a polícia e os juizes punirem ações “inapropriadas” ou “indecentes” que não se conformassem com a 
lógica cultural e moral heteronormativa. Isto é, códigos criminais com noções de moral e decência pública 
vagamente definidas passaram a fornecer uma rede jurídica pronta para capturar aqueles/as que transgredissem as 
normas sexuais e de gênero “aprovadas” socialmente (TREVISAN, 2004; GREEN & POLITO, 2004; OKITA, 
2007).  
83 A conhecida perseguição à Joana Dar’c (1412-1431), segundo Okita (2007), é muito significativa do ponto de 
vista da história da opressão a pessoas consideradas homossexuais na Idade Média, pois ela era acusada, na verdade, 
não apenas de bruxaria e crimes políticos, mas também de travestilidade, por usar roupas masculinas, sendo, por 
isso, executada na fogueira pelas autoridades eclesiais. 
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dos membros das nacionalidades oprimidas e da classe operária em geral. O comportamento 

homoerótico continuou a ser visto como uma ameaça ao funcionamento da família patriarcal, de tal 

maneira que teve que ser regulado, perseguido e em alguns casos, eliminado. O homoerotismo, 

conforme Hiro Okita (2007), foi veementemente, nessa época, acusado de entrar em conflito com a 

família, instituição que, segundo a concepção burguesa vigente, sustentava e servia de base para o 

sistema capitalista de reprodução de mão-de-obra barata.  

Sob essa perspectiva e, seguindo a lógica tradicional secular de valorização do sêmen (seja 

como elemento de virtude ou de procriação), nessa época, teorias médicas passaram a atribuir 

significados simbólicos a esse líquido que, somados ao valor natalista e de legitimação da família, 

associavam-no à masculinidade, à força, à reprodução e à vida (PELÚCIO, 2009), por isso o seu 

desperdício passou a ser tido, ao longo dos séculos, como pernicioso, capaz de causar fraqueza, 

debilidade, loucura e até morte (HIGHWATER, 1992), o que fez com que os homens fossem 

severamente aconselhados a evitar a masturbação, pois se acreditava que essa prática erótica levava a 

uma grande variedade de moléstias. Em função disso, revigorou-se a ideia judaico-cristã de que as 

atividades homoeróticas impossibilitavam o uso adequado do sêmen na medida em que essas práticas 

podiam desperdiçá-lo, impedindo, assim, não só sua função procriativa – importante para a 

perpetuação da família burguesa –, mas também o vigor considerado masculino.  

A partir desse momento, eis que veio da Inglaterra – país hegemônico do ponto de vista 

cultural e militar do século XIX – a disseminação das ideias que colocaram a sexualidade como tema 

conflituoso sem precedentes, ou, como afirma Foucault (2005, p. 09-10): 

 

um rápido crepúsculo se teria seguido à luz meridiana até as noites monótonas da 
burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se 
para dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na 
seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo se cala. O casal, legítimo e 
procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, 
guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No espaço social, 
como no coração de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mas 
utilitário e fecundo: o quarto dos pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; o decoro 
das atitudes esconde os corpos, a decência das palavras limpa os discursos. E se o 
estéril insiste, e se mostra demasiadamente, vira anormal: receberá este status e 
deverá pagar as sanções.  

 

Em outras palavras, a sexualidade, sob a lógica das sociedades burguesas vitorianas, passa a 

ser, ao mesmo tempo expulsa, negada e reduzida ao silêncio. Quanto às sexualidades periféricas, 

“que vão incomodar noutro lugar: que incomodem lá onde possam ser reinscritas, senão nos 
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circuitos da produção, pelo menos nos do lucro” (FOUCAULT, 2005, p. 10). O rendez-vous e a casa 

de saúde foram os únicos lugares de tolerância. As palavras, os gestos, então autorizados em surdina, 

trocavam-se, nesses lugares, a preço alto. Somente aí, a sexualidade que fugia dos padrões das 

famílias burguesas teria direito a algumas das formas do real, mas bem insularizadas, e a tipos de 

discurso clandestinos, circunscritos, codificados. Fora desses lugares, o puritanismo moderno impôs 

seu decreto de interdição, inexistência e mutismo.  

Diante disso, Michel Foucault (2005) nos indaga: “Estaríamos liberados desses dois longos 

séculos onde a história da sexualidade devia ser lida inicialmente como a crônica de uma crescente 

repressão?” (FOUCAULT, 2005, p. 11). Para ele, nós, em plena era pós-moderna, não passamos 

ainda de vitorianos no que concerne à questão da sexualidade, uma vez que ainda agimos e reagimos 

como as pessoas do século XIX. A sexualidade tal como na sociedade oitocentista, ainda se encontra 

confinada dentro de casa, sendo somente permitida no seio da família nuclear, perfazendo a lógica já 

difundida de que a sexualidade “normal” é aquela destinada à reprodução.84 O casal heterossexual e 

procriador torna-se o modelo paradigmático; a verdade se encerra em torno dele; por conseguinte, 

tudo e todos/as que não se enquadram nesse modelo passam a ser vistos/as como “anormais”. Além 

desse bastião (a família), a sexualidade em geral era administrada e reprimida com tanto rigor, nos 

séculos vitorianos, “por ser incompatível com uma colocação no trabalho, geral e intensa, na época 

em que explora sistematicamente a força de trabalho” (FOUCAULT, 2005, p. 11). Assim, não se 

poderia tolerar que ela fosse dissipar-se nos prazeres. Por isso, conclui-se que, nos séculos XVIII e 

XIX, na Europa Ocidental, “a causa do sexo – de sua liberdade, do seu conhecimento e do direito de 

falar dele – encontra-se com toda legitimidade, ligada às honras de uma causa política” (FOUCAULT, 

2005, p. 12). 

A partir desse momento histórico, formou-se a ideia de que a saúde das nações era 

diretamente ligada à saúde da família e, portanto, dependente do controle da sexualidade. Por isso, 

daí em diante, são os médicos que vão reivindicar a autoridade de falar a “verdade” sobre a 

sexualidade, bem como passam a ser eles os agentes da gradual transformação das identidades 

sexuais periféricas de “crime” e “pecado” para “doença”, ao longo dos anos que seguem. Com isso, 

o homoerotismo começa a ser medicalizado e toda a concepção se transforma, passando a haver uma 

batalha em torno de uma definição jurídica ou médica do que então se chamava sodomia. Não se 

                                                 
84 A família nuclear ou heterossexual é aquela formada a partir de dois indivíduos que ocupam função materna e 
paterna, respectivamente vivenciadas por uma mulher e por um homem monogâmicos e que têm filhos advindos 
de uma relação consanguínea (ZAMBRANO et al, 2006). Ela prevaleceu na sociedade burguesa da era vitoriana e 
vem sendo valorizada, séculos a fio, como o único modelo legítimo de construção familiar.  
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tratava mais de condenar LGBT, mas de compreender (e tratar) pessoas que se caracterizam por 

tipos de desejos eróticos considerados desviantes. Surge, então, o rótulo de pervertido ou invertido 

como um personagem a ser estudado e explicado pela Medicina (e não mais condenado pela Justiça).  

Todavia, conforme Simões & Facchini (2008), a noção de homoerotismo como doença – 

especialmente defendida pela Psiquiatria daquele momento – passa a ser revista ao fim do século 

XIX, a partir do advento da Sexologia, disciplina que catalogou uma variedade de expressões da 

sexualidade humana como determinadas a condições biológicas e a constituições corporais 

supostamente inatas e imutáveis85. Os compêndios da Sexologia se orientaram por preocupações 

políticas e morais voltadas a identificar o que consideravam perversões ou ameaças na esfera da 

sexualidade (incluindo a prostituição e as relações extraconjugais) que poderiam causar dano à saúde 

da família e, por extensão, à saúde da nação. Pelo mapeamento dessas “anomalias”, tratou-se de 

circunscrever um modelo ideal de sexualidade “saudável”, na forma do heteroerotismo praticado 

entre adultos, dotados da identidade de gênero tida como adequada ao seu respectivo sexo biológico, 

unidos por um vínculo conjugal, monogâmico e destinado à reprodução. Isso significou o 

reavivamento do modelo de congruência sexo-gênero-prática-desejo, hegemônico por séculos, ou, 

em outras palavras, a legitimação do mesmo dominante, que, como vimos, se opôs ao “pecado” e ao 

“crime” da sodomia na Idade Média e à perversão na modernidade burguesa.   

Diante disso, a Sexologia devotou especial atenção ao desejo orientado para pessoas do 

mesmo sexo, definindo sujeitos de inclinação homoafetivo-sexual como um tipo específico de pessoa, 

dotado de constituição corporal e disposições psicológicas singulares e à margem do modelo 

prescrito como saudável. Segundo Fry & MacRae (1985), esse cenário levou os primeiros médicos 

que escreveram sobre relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo a inventar duas palavras que 

passariam a ser usadas subsequentemente como sinônimas, fazendo com que as práticas 

homoeróticas passassem definitivamente de perversão à patologia: uranista e homossexual. A primeira 

surgiu do trabalho do jurista alemão, Karl Heinrich Ulrichs intelectual engajado na lida contra a 

                                                 
85 Trabalhos brasileiros em Sexologia assinalavam, naquele momento, uma multiplicidade inacabável de práticas 
eróticas que consideravam anômalas (GOMES, 1959), e, por isso, eram chamadas de perversões sexuais: “frigidez 

(falta de instinto sexual na mulher derivada, às vezes, de práticas lésbicas); anafrodisia (diminuição ou falta de 

impulso sexual masculino); necrofilia (sexo com cadáveres); narcisismo (deleite na autocontemplação); riparofilia 
(atração sexual por mulheres sujas, menstruadas ou grávidas); [...] voyerismo; erotismo (excesso de desejo sexual); 

masturbação [...]; exibicionismo; fetichismo; sadismo; masoquismo [...] zoofilia [...]. Outras sexualidades periféricas 

são as ‘inversões sexuais’ ou ‘homossexualismo’ (masculino ou uranismo e feminino ou safismo). As topoinversões: 

felação (sucção do pênis [...]) e cunilíngua (sucção dos genitais femininos [...]). As cronoinversões: jovens que 

amam idosos ou idosas [...]. A cromoinversão (desejo acentuado por pessoas ‘de cor’) e a etnoinversão ou 
preferência sexual por pessoas de outras raças” (FÍGARI & DÍAZ-BENÍTEZ, 2009, p. 24, grifos do autor e da 
autora). 
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criminalização prescrita pela Lei Prussiana 86  e primeiro homem homossexual declarado a falar 

publicamente em defesa da homossexualidade, sendo, portanto, considerado um pioneiro das 

modernas práticas de afirmação da diversidade sexual (SIMÕES & FACCHINI, 2008).  

Já a segunda palavra foi usada publicamente, pela primeira vez, por um jornalista húngaro, 

Karl-Maria Benkert, em dois folhetos nos quais criticava a posição do Estado e argumentava contra a 

tal Lei Prussiana, que, no rastro reacionário das antigas legislações medievais, incriminava a prática de 

homoerotismo (OKITA, 2007). Essa espécie de carta aberta de Benkert refletia sua indignação contra 

o fanatismo, a ignorância e a intolerância, através de uma atitude que podemos facilmente associar à 

militância contemporânea do movimento LGBT. Com isso, o estado de Hanôver modificou sua 

legislação, colocando as relações homossexuais no mesmo nível legal das heterossexuais, cujo esboço 

da lei foi feito por Benkert, em 1840, ocasião em que assumiu o cargo de ministro da Justiça daquele 

país. Ele advertia que a aplicação nacional do Parágrafo 175 era um perigoso sintoma de que o 

“relógio da História” começava a retroceder. Essa preocupação se confirmou mais adiante, pois, a 

parir do ano de 1860, começa um interesse científico pelo comportamento homossexual, e, como 

reação, as raízes do movimento político que, no futuro, iria instaurar os primeiros esforços para 

desenvolver uma compreensão racional da homossexualidade na Alemanha. 

Não obstante a isso, cunhar os termos “homossexual” e seu oposto (“heterossexual”) 

contribuiu, inegavelmente, para a invenção de uma minoria de direitos na medida em que possibilitou 

a propagação, por via linguística, da ideia arraigada da heterossexualidade enquanto essência 

normativa atemporal. O rótulo “homossexual” foi apropriado por médicos do final do século XIX 

como uma forma de nomear, condenar e reivindicar seus direitos de propriedade sobre aquele “amor 

que não ousa dizer seu nome”. O termo, naquela época, foi largamente utilizado pela Psiquiatria – 

como dissemos – para designar uma patologia, ou seja, uma doença, um desvio, uma perversão 

(PARKER, 2002). Esse estigma tem acompanhado os indivíduos same-sex oriented até os dias de 

hoje, considerando-os diferentes dos “normais”, heterossexuais porque, entre outras 

“anormalidades”, não procriam.87 

                                                 
86 De acordo com Okita (2007), em fins de 1860, a Federação Alemã do Norte redigiu um novo Código Penal (Lei 
Prussiana) no qual declarava que os atos homossexuais (entre homens) eram delitos. Essa disposição entrou em 

vigor em 1871 e ficou conhecido como Parágrafo 175 do Código Penal do II Reich.  
87 Cabe registrar que, somente quase um século depois, em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) excluiu a homossexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde (CID 10) (OMS, 1990), data que passou a ser lembrado como o Dia Internacional de 

Combate à Homofobia. 
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Ulrichs publicou, outrossim, ensaios que refletiam sobre a condição de homens que se 

sentiam atraídos afetivo-sexualmente por outros, ou, como chamava, sobre os “uranistas”.88 Dentre 

esses ensaios, escreveu uma declaração de suporte legal e moral a um homem preso por ofensas 

sexuais, sob o título de Pesquisas sobre o enigma do amor entre homens, onde defendeu que tal amor 

era natural e biológico e o asseverou como uma espécie de psique de mulher aprisionada num corpo 

de homem e, no caso das mulheres, o contrário. Além disso, Ulrichs também se dedicou a 

estabelecer uma classificação ostensiva de tipos uranistas, publicando doze volumes sobre o assunto, 

entre 1864 e 1879, através dos quais concebeu que aqueles a quem chamava de uranistas constituíam 

um terceiro sexo. Esses escritos influenciaram várias formulações médicas posteriores, que 

desenvolveram uma concepção da sexualidade entre iguais como uma forma de “inversão sexual”, 

decorrente, sobretudo, de causas biológicas, tais como degeneração hereditária, patologia congênita e 

problemas hormonais. Tais concepções, conforme Simões & Facchini (2008), foram aprofundadas 

no famoso tratado do psiquiatra alemão Richard Von Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis, um marco 

da então emergente Sexologia, publicado pela primeira vez em 1886 e sucessivamente reeditado de 

forma ampliada, com a adição de dezenas de casos clínicos que investigavam uma vasta lista de 

“transtornos sexuais”, da necrofilia à travestilidade.89  

Entretanto, segundo Simões & Facchini (2008), tratar a homossexualidade como doença foi a 

forma encontrada pelos ativistas políticos e estudiosos do tema na Europa do século XIX para retirá-

la do domínio da Justiça. Medicalizar a homossexualidade era uma solução para a descriminalização 

presente no código civil prussiano da Alemanha unificada. Essa ideia foi sustentada pelo médico, 

sexólogo e ativista político alemão Magnus Hirschfeld, um dos fundadores, em 1897, do Comitê 

Científico-Humanitário da Alemanha, cujo objetivo era defender os direitos dos “invertidos” e revogar 

o parágrafo 175 da Lei Alemã. Nesse momento, conforme Okita (2007) e Simões & Facchini (2008), 

nasce o germe do movimento LGBT europeu.  

                                                 
88 O neologismo “uranista” foi inventado em homenagem à deusa Afrodite Urânia, filha do deus Urano, que, no 
mito narrado por Platão em “O Banquete”, foi concebida sem mãe num ritual onde só homens participavam 
(PLATÃO, 1987). Por isso, o termo “uranista” passou a representar, no contexto da teoria de Ulrichs, homens que 
sentem desejo (o que inclui afeto e prazer erótico) por outros homens (TREVISAN, 2004). Com o tempo, essa 
palavra acabou suplantada pelo termo “homossexual” cunhado por Benkert.  
89 Segundo Fígari & Díaz-Benítez (2009), no Brasil, o médico Afrânio Peixoto, seguindo a classificação feita em 

Psychopathia Sexualis incluiu ainda esses considerados transtornos no rol das psicopatias. Somente em 1970, com a 
retirada da palavra “homossexualidade” do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais pela American 

Psychiatric Association (APS), o afeto e o desejo pelo indivíduo do mesmo sexo deixaram de ser considerados 
transtornos psicológicos (APS, 1970).  
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Os objetivos do Comitê eram: “ganhar os corpos legislativos para que apoiassem a petição de 

abolir o Parágrafo anti-homossexual 175; trazer a púbico a verdade sobre a homossexualidade; 

interessar os próprios homossexuais na luta em favor de seus direitos” (OKITA, 2007, p. 55). De 

acordo com esses propósitos, o Comitê levou a cabo diversas atividades: organizou regularmente 

reuniões públicas sobre a homossexualidade; mandou seus representantes proferirem conferências, 

inclusive em organismos internacionais; enviou exemplares de sua publicação e outros textos de 

interesse às bibliotecas públicas e aos organismos governamentais que estudavam as revisões dos 

códigos penais (Rússia e Suíça, por exemplo). Porém, o foco ativista dessa entidade, durante mais de 

duas décadas, foi a campanha em prol da abolição do Parágrafo 175. 

Segundo Okita (2007), o propósito da campanha era reunir o maior número possível de 

assinaturas de personalidades políticas, artísticas, científicas e médicas para uma petição que 

reivindica a abolição da condição criminal dos atos homossexuais. Os partidários dessa petição 

sublinhavam, entre outros pontos, a injustiça da Lei, que poderia fazer com que milhares de cidadãos 

caíssem nas mãos de chantagistas e que, ao invés de libertar o homossexual da sua inclinação erótica, 

os jogava nos braços do desespero e frequentemente os levava ao suicídio. Essa campanha, que tinha 

absoluta prioridade para o Comitê, tomou grande impulso depois da I Guerra Mundial, quando se 

uniu ao Amizade Alemã e ao Comunidade dos Especiais, grupos de liberação homossexual da mesma 

época. Mais de seis mil personalidades, inclusive de renome internacional, assinaram a lista, entre elas: 

Hermann Hesse, Albert Einstein, Rainer Maria Rilke, Émile Zola e Leon Tolstoi.90  

Em 08 de março de 1922, a petição foi apresentada ao Reichstag (parlamento alemão), depois 

de 25 anos de seu início; em dezembro desse ano, o Reichstag devolveu-a ao governo alemão para 

um novo exame. Aí ficou estancada, pois em 1923, o caos econômico e social do pós-Guerra chegou 

a tal extremo que a existência do Comitê viu-se seriamente ameaçada e seus esforços foram 

eclipsados. Somente após o fim da II Grande Guerra, a Alemanha Oriental, em 1950, e a Alemanha 

Ocidental, em 1969, revogaram alguns dispositivos do famigerado Parágrafo, que finalmente foi 

                                                 
90 Numa empreitada semelhante, a história se repete. Hoje, no Brasil, a campanha em prol do casamento civil 
igualitário liderada pelo deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) congrega muitas pessoas de notoriedade nacional 
(artistas, intelectuais, religiosos/as, jornalistas, esportistas) para, através de abaixo assinado – da mesma forma que 
no passado alemão – afirmarem seu apoio contra o preconceito e pela garantia de mesmos direitos entre pessoas 
heterossexuais e homossexuais. Trata-se de uma ação propositiva de extensão e garantia de direitos do casamento 
civil para pessoas homossexuais. Caso essa possibilidade se torne lei, serão automaticamente garantidos 126 direitos 
civis a LGBT (inscrição do/a parceiro/a como dependente do plano de saúde, direito migratório, benefício fiscal, 
acesso ao crédito como casal, adoção conjunta de crianças, reconhecimento da paternidade/maternidade, direitos 
trabalhistas, herança, direito à pensão etc.). 
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extinto em 1994, com a reunificação do país, 154 anos depois da publicação da carta de Benkert 

(OKITA, 2007; GREEN & POLITO, 2004). 

De acordo com Simões & Facchini (2008), nos momentos finisseculares, argumentos 

também a favor do caráter inato e, portanto, imutável da homossexualidade, foram usados como 

arma contra a persistente associação entre homossexuais e doença. Essa noção apareceria no 

pensamento de alguns sexólogos europeus; um de seus mais notáveis defensores foi o médico 

britânico Henry Hevelock Ellis (FÍGARI & DÍAZ BENÍTEZ, 2009). No primeiro volume de sua 

série de obras reunidas sob o título de Studies in the Psychology of sex, dedicado à “inversão sexual”, 

publicado em 1897, Ellis, em co-autoria com John Symonds, argumentava que a homossexualidade 

não era uma doença, mas antes uma variação bastante benigna (ou, pelo menos, muito pouco nociva) 

nas inclinações sexuais, encontrada inclusive em muitas espécies animais (ELLIS & SYMONDS, 

1897)91. Segundo essa perspectiva, não haveria sentido falar em “cura”, e Ellis, de fato, punha a 

palavra entre aspas no que se referia à homossexualidade. Com isso, findava o século XIX, 

arrastando atrás de si uma imensa mancha histórica sobre a criação de categorias para representar os 

desejos e as identidades periféricas, e iniciavam-se novos dias, novas esperanças para um tempo 

melhor a LGBT, à aurora do século XX.  

 

2.1.2 O século XX e a emergência do ativismo LGBT 

 

O final do século XIX e o início do XX, na Europa, assistiram a uma longa luta para colocar 

em prática, segundo Rodrigues (2011), os já proclamados direitos civis e políticos e, sobretudo, 

garantir um mínimo de direitos sociais. Diante disso, os movimentos socialistas, comunistas, 

trabalhistas, anarquistas, revolucionários e reformistas de diversos matizes foram fundamentais em 

todas as lutas sociais que inscreveram alguns direitos, mesmo que sob os limites das restritas 

democracias capitalistas. Assim, de maneiras desiguais e historicamente distintas, os diversos grupos 

sociais, como aqueles formados por trabalhadores, mulheres, jovens, negros e indígenas, explorados 

e oprimidos, entram em permanente luta pelos direitos de viver com um mínimo de dignidade, 

                                                 
91 Havelock Ellis (como era conhecido) flertava com o determinismo biológico e, às vezes, tinha posturas bastante 
moralistas, mas isso não o fez reforçar os estigmas médico-centrados que caracterizavam LGBT na época. Pelo 
contrário, ao modo do engajamento reflexivo de cientistas críticos, como apontamos no capítulo anterior, Ellis, 
embora não fosse homossexual (como Ulrichs e Benkert), tinha um interesse pessoal no assunto, tanto por ser 
casado com uma mulher que se reconhecia como bissexual quanto pelo fato de, como idealista do Socialismo, 
entender que as tentativas de reforma do olhar sobre LGBT deveriam se voltar para provocar mudanças que 
permitissem a esses atores viver numa sociedade de direitos iguais (FRY & MACRAE, 1985).  
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contra as forças do conservadorismo, do patriarcado, do racismo, do grande capital; contra o arbítrio 

estatal, o imperialismo, as guerras e genocídios; lutando por soberania e opondo-se a injustiças de 

todos os tipos. 

Do mesmo modo, foram conquistadas fatias de liberdade e diminuídas desigualdades 

também para LGBT nesse período. Entre elas, está a já referida campanha do Comitê Científico-

Humanitário da Alemanha, que, nas décadas de 1910 e 1920, alcançou o máximo de repercussão na 

Europa, com a abolição de leis anti-homossexuais na Rússia pelo governo bolchevique em fins de 

1917; a fundação do Instituto de Ciência Sexual em Berlim por Hirschfeld, em 1919; a formação de 

uma Liga Mundial para Reforma Sexual, em 1928, tendo como presidentes honorários Hirschfeld e 

Ellis; e a realização de congressos internacionais organizados por essa Liga (ocorridos em Berlim – 

1921; Copenhague – 1928 – e Londres – 1929). Tratava-se de uma campanha ampla que atraiu 

movimentos trabalhistas e socialistas de vários países. Podemos dizer que esses foram os primeiros 

anos de uma longa caminhada, no século XX, da rede internacional de combate à violência contra 

LGBT.92 

No entanto, a década de 1930 se revelaria desastrosa para esse movimento europeu por 

reforma sexual. Na Alemanha, o crescimento da violência nazista levou ao saque e à destruição do 

instituto criado por Hirschfeld, com a queima de sua biblioteca e seus arquivos em 1933. 

Concomitantemente, deu-se o recrudescimento das condenações por homossexualidade e o envio de 

prisioneiros homossexuais para campos de concentração, onde eram obrigados a portar uniforme 

costurado com a marca de um triângulo rosa, submetidos a um regime de trabalhos e passíveis de 

castração. A Rússia soviética, sob o regime de Stalin, também passaria a promover violentas 

campanhas contra a homossexualidade, restabelecendo punições legais que justificavam a 

perseguição a homossexuais como traidores, espiões e contra-revolucionários (GREEN, 2000; 

OKITA, 2007). 

Após esse período, uma nova onda de lutas desenvolveu-se, a partir do final dos anos 1940, 

tendo agora como foco principal os Estados Unidos. Com isso, em 1948, o zoólogo norte-americano 

Alfred Kinsey publicava o primeiro dos seus famosos relatórios sobre comportamento sexual, Sexual 

Behavior in the Human Male, no qual, em parceria com os sexólogos Wardell Pomeroy e Clyde Martin, 

demonstrou que as experiências homossexuais tinham incidência muito mais frequente do que se 

                                                 
92 Também é possível afirmar que foi a edificação dessa campanha que impulsionou, décadas depois, a construção 
da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais (ILGA), principal entidade 
mundial de comunhão entre os grupos de ativismo LGBT espalhados pelo mundo.  
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imaginava e que não estavam restritas a um segmento bem definido da população. Segundo Kinsey e 

parceiros, em sua famosa Escala Kinsey, os seres humanos não se classificam quanto à sexualidade 

em apenas duas categorias – a exclusivamente hétero ou homossexual – (KINSEY; POMEROY; 

MARTIN, 1948). Para ele, os indivíduos apresentam diferentes graus de um ou outro 

comportamento, uma vez que na natureza encontramos contínuos, e não categorias fixas, sendo 

estas produzidas socialmente, como podemos ilustrar no quadro adaptado a seguir.93  

 

GRAU 0 1 2 3 4 5 6 
 

 

 

 

 

DEFINIÇÃO 

 

 

 

 

      

PERCENTAGEM 50% 14% 11% 9% 7% 5% 4% 
  -------------------- Comportamento ambissexual -------------------------  

Quadro 8 – Escala Kinsey (adapt. KINSEY; POMEROY; MARTIN, 1948) 

 

Dessa forma, a pesquisa revelada nesse relatório inovou no sentido de ter como foco 

indivíduos que se denominavam heterossexuais (e, portanto, estariam dentro dos padrões de 

“normalidade”), mas que adotavam práticas supostamente “desviantes”. Essas ações e outras 

intensas práticas transgressoras sobre a percepção das identidades sexuais e de gênero periféricas 

seguiram no século XX adentro. Diante disso, nesse horizonte, considerando a perspectiva geral das 

diferentes lutas sociais e políticas comunistas, socialistas, democráticas, anticapitalistas ou reformistas, 

é importante registrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também de 1948, é um 

marco no processo civilizatório. Impõe-se no contexto de criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU) como um paradigma que se pretende como uma grande carta de intenções, uma 

                                                 
93 Na contramão dos avanços das investigações de Kinsey, que buscavam, cada vez mais, entender a multiplicidade 
de expressões de sexualidade e de gênero social do ser humano, no Brasil, nos anos 1940, de acordo com Simões & 
Facchini (2008), ainda fazia-se comum a perseguição policial a homens que se travestiam como mulher, sob a 
alegação de uma lei que proibia qualquer pessoa de usar em público “trajes impróprios” para disfarçar o sexo, 
caracterizando uma intenção de enganar. 
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resposta à barbárie que foi a II Guerra Mundial. E, também, como um compromisso mínimo do 

mundo ocidental com valores que a humanidade não queria ver associados apenas às sociedades 

socialistas (ARAÚJO, 2009; RODRIGUES, 2011). 

Apesar do seu efeito limitadíssimo na realidade objetiva de cada país, a Declaração é um 

marco importante por fornecer parâmetros que, supostamente, seriam aceitos internacionalmente 

por países e governos – mesmo que de maneira apenas formal. Porém, como nos lembra Rodrigues 

(2011), não basta apenas proclamar direitos, é preciso positivá-los, promovê-los e garanti-los. É, 

nesse sentido, que, alinhadas pela militância, aos modos de Benkert, Ulrichs, Hirschfeld, Ellis, Krafft-

Ebing e Kinsey, emergiram as primeiras organizações autoproclamadas homófilas, que visavam 

educar o público a respeito da homossexualidade e oferecer apoio aos homossexuais (NUNAN, 

2003). Entretanto, só nos anos 1950 e 1960 é que, aliado ao movimento feminista que, entre outros, 

lutou pelo direito ao prazer sexual, essas organizações se desenvolveram de uma forma mais radical, 

rejeitando, para isso, as palavras “homófilo” e “homossexual”, segundo as quais já eram anacrônicas, 

e adotando o termo norte-americano “gay” 94  como forma de auto-identificação (GREEN & 

TRINDADE, 2005). 

Na década seguinte, também passaram a funcionar “clínicas de identidade de gênero” nos 

Estados Unidos, ligadas a tradicionais universidades, que produziram concepções tecnológicas para o 

tratamento daqueles/as que eram chamados/as hermafroditas (portadores/as de sexo biológico 

ambíguo) e travestis (que desejavam se submeter a cirurgia de transgenitalização), os/as quais, nessa 

época passaram a ser nomeados intersexuais e transexuais respectivamente. Ligado a isso, o chamado 

Protocolo Money, elaborado pelo pediatra John Money, a partir de análise de intervenções cirúrgicas 

feitas em crianças intersexuais, sustentava ser possível e necessário redefinir o sexo biológico para 

que este se adequasse à identidade de gênero adquirida, sobretudo por meio da educação. Logo 

depois, as demandas por intervenção cirúrgica vieram a ocupar um papel central na luta de 

transexuais para expressar livremente o que consideram ser sua identidade profunda e genuína. A 

                                                 
94 O termo “gay” passou a exprimir, naquela época, uma nova categoria de identidade em que se diluíam as 
diferenças marcadas entre o “bofe-ativo-masculino” e a “bicha-passiva-feminina” (PERLONGHER, 2008). 
Entretanto, é interessante apontar que, mais adiante, no processo de auto-representação política, os primeiros 
grupos do movimento homossexual que eclodirá, na década de 1970, resolveram rejeitar a palavra “gay”, preferindo 
ficar com o já usado “bicha”. Porém, propunha-se uma nova “bicha”, militante e consciente. A ideia era esvaziar da 
palavra o conceito negativo que então possuía. Portanto, nesse contexto, autodenominar-se “bicha” veio a ser uma 
maneira de “assumir” uma homossexualidade considerada mais “consciente” do que a dos “gays” e obrigar a 
opinião pública a reconsiderar suas atitudes em geral (FRY & MACRAE, 1985, p. 24-25). Com isso, cabe registrar 
que grupos LGBT, tanto em suas práticas políticas quanto em meio às suas atividades de sociabilização, renderam, 
desde esse momento histórico (anos 1950/1960), uma atitude reflexiva (autocrítica) típica dos sujeitos que 
comporão o diversificado ativismo LGBT no futuro. 
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partir dessa conquista, nos anos 1960, formaram-se as primeiras organizações de transexuais norte-

americanas, tendo algumas delas, como a Transexual Action Organization, se destacado por seu estilo 

libertário e combativo (GREEN, 2000; PARKER, 2002).95  

Mas é o ano de 1969 que marca a história da cena homossexual mundial que se consolidou na 

primeira metade do século XX. Conforme Okita (2007), Simões & Facchini (2008) e Berutti (2010), 

nos anos 1960, bares gays nova-iorquinos eram frequentemente invadidos por policias que, alegando 

o descumprimento das leis sobre a venda de bebidas alcoólicas, não apenas espancavam os clientes, 

como também os prendiam. Entretanto, essa postura de submissão foi revertida, na madrugada de 28 

de junho de 1969, no bar chamado The Stonewall Inn, localizado na rua Christopher Street, do 

bairro Greenwich Village. Nessa ocasião, dois detetives do Sexto Distrito Policial de Manhattam, 

acompanhados de outros agentes policiais, invadiram o Stonewall Inn, que era um alvo 

especialmente convidativo, pois, sem licença para comercializar bebidas alcoólicas, tornou-se 

suspeito de ligações com o crime organizado. Os frequentadores do Stonewall, em sua maioria 

jovens não-brancos, vestiam-se como drag queens e muitos vinham do crescente gueto de foragidos 

que viviam do outro lado da cidade. 

 

A tomada do bar pela polícia era uma rotina e as pessoas que o frequentavam eram 
constantemente abordadas, constrangidas e humilhadas pela polícia, entretanto, 
naquela noite, os clientes do Stonewall reagiram de forma nada usual, voltando-se 
contra os policiais, o que levou estes a retirá-los forçosamente do local. Mas, à 
medida que a polícia os retirava do bar, uma multidão se aglomerou na rua. Vaias e 
assobios eclodiram quando um camburão partiu com o balconista, o segurança e 
três drag queens. Poucos minutos depois, um policial tentou levar a última cliente, 
uma lésbica, para a uma viatura próxima, no meio dos espectadores. Ela resistiu e 
lutou da porta até o carro. Nesse momento, a cena tornou-se explosiva. Latas e 
garrafas de cerveja foram atiradas contra as janelas e uma chuva de moedas desabou 
sobre os policiais. A multidão irrompeu a atirar pedras e garrafas. De repente, 
surgiu um parquímetro arrancado e usado como porrete na porta do Stonewall. 
Isso desencadeou uma rebelião que prosseguiu noite adentro, com travestis porto-
riquenhos e garotos de rua liderando ataques contra fileiras de policiais 
uniformizados. Na noite seguinte, pichações com a frase “gay power” apareceram 
nos muros da Christopher Street (SIMÕES & FACCHINI, 2008, p. 46). 

 

A luta que se travou entre gays e policiais transformou o Stonewall Inn em palco histórico. 

Esse acontecimento ficou conhecido como a Batalha de Stonewall e desencadeou uma série de 

passeatas e confrontos com a polícia, através dos quais protestantes LGBT e simpatizantes clamavam 

                                                 
95 Dos anos 1990 em diante, o chamado Movimento Trans tornou-se bastante ativo nos Estados Unidos, formando 

coalizões entre transexuais, intersexuais, crossdressers e outras pessoas que cruzam a fronteira de sexo e gênero.  
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por igualdade de direitos. Foram cinco dias de batalha que transformaram para sempre a posição 

dessas minorias na sociedade norte-americana. Para alguns/as historiadores/as, esses dias 

deflagraram o movimento social de gays e lésbicas em prol de seus direitos.96 A seguir, apresentamos 

um pequeno mosaico de imagens ilustrativas de alguns momentos desses dias que ficaram marcados 

na histórica luta pela cidadania LGBT.  

 

 

Figura 7 – Batalha de Stonewall97 

  

Os protestos de Stonewall passaram a assinalar simbolicamente a emergência de um “poder 

gay” e a data passou a ser posteriormente consagrada como o Dia do Orgulho Gay e Lésbico. Eles 

                                                 
96  É importante lembrar que havia, nesse momento, uma conjuntura que favorecia essa postura: o clima de 
politização crescente da liberdade sexual que se expressava em algumas ações adotadas por segmentos juvenis 
como a chamada geração beat do final dos anos 1950 e a contracultura hippie dos anos 1960. Isso tudo em reação 
ao ambiente repressivo e intolerante da sociedade norte-americana emersa do período em que vigorou a Guerra 
Fria e o Macarthismo. Essa juventude se interessava especialmente pelo que era outsider e underground, isso incluía 
a valorização da música negra e do rock, das experiências com as substâncias psicoativas, como a maconha e o LSD, 
bem como a oposição à ação norte-americana no Vietnã e uma atitude hedonista de rompimento com os valores 
puritanos da classe média tradicional (TREVISAN, 2004; SIMÕES & FACCHINI, 2008; COLLING, 2011). 
97 Fotos retiradas dos seguintes endereços da internet:  
- http://dezanove.pt/366954.html 
- http://clickingdolls.blogspot.com.br/2011/06/stonewall-uma-historia-de-coragem.html 
- http://nucleopaoerosas.blogspot.com.br/ 
- http://newsjunkiepost.com/2010/02/23/the-rise-of-stonewall-2-0/ 
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apontaram para uma mudança mais geral nas vivências de boa parte das populações de homens e 

mulheres homossexuais, no sentido de tornar visível e motivo de orgulho o que, até então, tinha sido 

fonte de vergonha e perturbação e deveria ser mantido na clandestinidade. Como afirmam Simões & 

Facchini (2008), os afetos homoeróticos tinham saído às ruas, criaram sua própria rede de trocas, 

encontros e solidariedade e desenvolveram um senso mais positivo de autoestima pessoal e coletiva 

corporificado nas novas identidades de gays e lésbicas. Palavras de ordem como “assumir-se” ou 

“sair do armário” foram postas em prática, com a intenção de recriar um novo modo de resistência e 

combate à hostilidade e à opressão direcionados. 

Organizações como o Gay Liberation Front, que começou nos Estados Unidos e depois se 

espalhou por vários países da Europa, preconizavam essa postura de ampla contestação cultural e 

política, que questionava a eficácia das mudanças legais para a solução dos problemas enfrentados 

por homossexuais. Esse movimento tomou uma orientação altamente política, atuando em ações que 

receberam ampla cobertura, reivindicando à Associação Americana de Psiquiatria a retirada da 

classificação do termo “homossexualismo” como doença psíquica, exigindo o fim dos ataques 

policiais contra LGBT e da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero nos 

ambientes de trabalho etc. Além disso, lésbicas estadunidenses organizaram-se e conseguiram se 

defender dentro do movimento feminista pela libertação da mulher, “quando, durante certa época, 

houve tentativa de expulsá-las, pois as mulheres heterossexuais não queriam que a imagem feminina 

incluísse a lésbica” (OKITA, 2007, p. 74)98. 

Ativismo semelhante desenvolveu-se também no México, em Porto Rico e na Argentina. 

Neste país, em Buenos Aires, surgiu o primeiro grupo político homossexual da América do Sul, 

Nuestro Mundo, formado em 1967, e que adotou, a partir de 1971, a denominação Frente de 

Liberación Homossexual, até desaparecer na longa noite da ditadura militar peronista, em março de 

1976. O mesmo aconteceu no Brasil, nação que, na soma dessa movimentação política, também 

passou a ser um campo de tais mobilizações. A seguir, veremos a história da construção desse 

                                                 
98 Cabe registrar, neste momento, que, para muitos teóricos (por exemplo, FACCHINI, 2005; OKITA, 2007; 
RODRIGUES, 2011), o processo evolucionário das lutas pelos direitos LGBT está bastante vinculado aos debates 
promovidos pelo movimento feminista. Ao questionar a tradicional divisão dos gêneros e o próprio patriarcado, 
abriram-se portas para a contestação da ordem heterossexista – que desconsidera a diversidade sexual e renega as 
homossexualidades. Como consequência disso, registra Rodrigues (2011), a emergência da pauta feminista, nos 
anos 1960 e 1970, insere de maneira definitiva a questão da igualdade real entre mulheres e homens na agenda 
pública, exigindo transformações sociais profundas e influenciando a visão dos movimentos sociais e do Estado, 
tradicionalmente pouco permeáveis a esse tipo de questão. É nesse contexto que, a partir da segunda metade do 
século XX, marcado pela ascensão dos movimentos libertários, pacifistas, ambientalistas e pela consolidação do 
movimento feminista, também um novo sujeito político se constitui: o movimento pelos direitos da população 
LGBT. 
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trabalho ativista em nosso país, por meio de um breve passeio pela história recente da 

“movimentação” e do movimento LGBT brasileiro. Além disso, para entender um pouco a 

formação dos grupos políticos de militância LGBT, apresentaremos as recentes formas de 

sociabilização desses grupos. Para isso, organizamos a exposição da trajetória do movimento político 

brasileiro em torno da diversidade sexual e de gênero segundo uma periodização que visa 

circunscrever diferentes fases relacionadas às mudanças sociais e políticas que moldaram suas formas 

de organização e atuação. Designaremos essas fases como “Ondas”, de acordo como feito 

anteriormente, entre outros/as, pelo historiador James Green (1999, 2000) e pela antropóloga Regina 

Facchini (2005), reconhecendo três Ondas como já oficializadas, segundo a literatura acadêmica, e 

sugerindo a inclusão de uma outra Quarta Onda nessa classificação, como proposta de observação 

fenomenológica da realidade atual do ativismo LGBT.  

 

2.2 ATIVISMO LGBT NO BRASIL – história, estado da arte e prospecções 

 

No Brasil, as histórias de sociabilidade entre pessoas de identidade homoerótica, como 

aspecto compartilhado em suas vivências, é antiga e diversificada. Desde os anos 1950, é possível 

encontrar, nas cidades mais urbanizadas, agrupamentos de pessoas, principalmente homens 

homossexuais, dedicadas à sociabilidade, à diversão e à paródia, em fã-clubes, de famosas cantoras do 

rádio ou em eventos como concursos de miss, shows de travestis transformistas, desfiles de fantasias 

e bailes de carnaval (GREEN & POLITO, 2004; SIMÕES & FACCHINI, 2008; BRAGANÇA, 

2010).99 Esses agrupamentos eram, para Green (2000), o início das concentrações que se tornariam 

os primeiros territórios de frequência majoritariamente LGBT nas maiores cidades do país. Tais 

formas de sociabilidade, segundo esse autor, caracterizaram modos criativos e relevantes de 

convivência entre LGBT. Elas realçavam a diversidade das experiências individuais e grupais entre 

esses atores e se revestiam de certa dinâmica de comunhão, que serviram de germe para marcar a 

futura trajetória do movimento político LGBT anos mais tarde, por isso podem ser chamadas de 

movimentações iniciais (FACCHINI, 2005; SIMÕES & FACCHINI, 2008).  

                                                 
99 James Green (2000) nos recorda que o Brasil passou por mudanças dramáticas nos anos 1950 e 1960. Milhões de 
camponeses e trabalhadores migraram em massa para as grandes metrópoles. Segundo esse autor, cidades como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador eram imãs atraindo pessoas homossexuais do interior do país, as quais 
buscavam o anonimato das grandes cidades para fugir do controle familiar. Elas se juntaram com as pessoas nativas 
das cidades grandes para formar modos de vivência que ficaram conhecidos posteriormente como a paradigmática 

homocultura (PARKER, 2002).  
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Foi por ocasião de uma dessas movimentações, com a realização de um concurso de Miss 

Traje Típico, que o jornalista Agildo Guimarães teve a ideia de lançar, em 1963, o primeiro periódico 

brasileiro escrito por e dirigido a LGBT, O Snob. Esse jornal tinha inicialmente o simples propósito 

de protestar contra o resultado do concurso. Era uma publicação em folha de papel ofício, 

datilografada (frente e verso) e impressa em mimeógrafo; distribuída nos bairros cariocas Cinelândia 

e Copacabana e em locais como bares e cafés (PÉRET, 2011). Com o tempo, ele se tornou 

conhecido dentro da comunidade homossexual do Rio de Janeiro e, com o slogan “um jornal para 

gente entendida”100, transformou-se numa mini-revista, com capa e ilustrações coloridas, pequenos 

anúncios e mais de trinta páginas. O sucesso desse folhetim acabou inspirando a publicação de outras 

30 revistas em vários estados e deu visibilidade a uma extensa lista de gírias LGBT (hoje chamada 

linguagem pajubá)101 e, com isso, criou um estilo particular de escrever, legando uma nova linguagem 

aos outros periódicos alternativos da época e tornando essas marcas características típicas da 

chamada imprensa gay dos anos 1960 (PÉRET, 2011). A imagem da capa da edição 15 aponta para a 

atmosfera representada por esse periódico. 

 

                                                 
100 Na segunda metade dos anos 1940, surgem os termos “entendido” e “entendida” “para designar amplamente 
homossexuais e lugares frequentados por homossexuais de forma mais genérica e polida, sem a carga depreciativa 
de palavras como ‘veado’ ou ‘bicha’” (SIMÕES & FACCHINI, 2008, p. 71). Tratava-se também de um modo para 
denominar aqueles/as “que ‘transam’ pessoas do mesmo sexo sem que adotem necessariamente os ‘trejeitos’ 
associados às figuras da ‘bicha’ [aos chamados homens efeminados] ou do ‘sapatão’ [as consideradas mulheres 
masculinizadas]” (FRY & MACRAE, 1985, p. 24), funcionando como certa “higienização” semântica na 
classificação de pessoas homossexuais e tentando neutralizar a transgressão de identidade de gênero marcada pelo 
significado social de alguns termos.  
101 A linguagem pajubá consiste num vocabulário construído de palavras de vários dialetos africanos misturadas 
com outras do nosso português brasileiro (GREEN & POLITO, 2004). Ela, no passado, era comumente usada 
como gíria em terreiros de Candomblé, tornando-se, depois da larga divulgação da revista O Snob, amplamente 
usada pela comunidade LGBT, principalmente por travestis.  
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Figura 8 – Capa da edição 15 de O Snob (PÉRET, 2011, p. 22) 

 

Como afirma Green (1999), o sarcasmo, a ironia, o duplo sentido e, portanto, a irreverência e 

a insubordinação às normas sociais eram os principais elementos de linguagem dessa publicação. 

Nela, havia colunas de fofocas, concursos de contos e poesias, matérias sobre moda e beleza, artigos 

sobre cuidados com a pele, entrevistas, palavras cruzadas e série de reportagens (NOGUEIRA, 2010). 

Contudo, à revelia de todo seu processo libertário e na contramão do que pensam hoje os grupos de 

defesa LGBT, O Snob apresentou, até 1966, noções de gênero extremamente fixas, o que fez, naquele 

ano, um dos redatores, Hélio Gato Preto, questionar a rigidez do posicionamento adotado pela 

grande maioria de seus colegas da redação. Ele mudou o pseudônimo que utilizava no jornal, de 

Pantera Cor-de-Rosa para Hélio Gato Preto, como forma de protestar contra a feminilização que 

julgava excessiva da homossexualidade masculina naquela publicação. Com isso, defende Péret 

(2011), esse redator, de certa maneira, contribuiu para que O Snob se tornasse gradativamente uma 

revista mais aberta a assuntos políticos e interessada nas teorias de gênero que vinham sendo 

elaboradas pelas feministas e pelo então movimento gay nos Estados Unidos e na Europa. Os temas 

tradicionais – fofoca, moda, cultura – não deixaram de fazer parte desse periódico, todavia, 

conteúdos de enfoque político, como Maio de 68, a Guerra do Vietnã e o movimento hippie, 
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começaram a ter espaço editorial, indicando que essa publicação abriria uma vereda muito profícua 

para o formato de imprensa alternativa LGBT que iria acontecer na década seguinte.  

Entretanto, a despeito dessa movimentação que caracterizava aqueles encontros LGBT e o 

apogeu de O Snob, após o golpe político de 1964 que instaurou o regime militar ditatorial no Brasil, 

iniciou-se uma perseguição policial aos homossexuais encarnada na conhecida figura do delegado 

Raimundo Padilha, que encabeçou campanhas de prisão de homossexuais destinadas a “limpar”, do 

centro da cidade e da zona sul, pessoas flagradas em situação suspeita de práticas homoafetivas em 

local público. Nessas situações, os indivíduos abordados eram indiciados sob a alegação de 

ofenderem os bons costumes com exibições “atentatórias” ao pudor praticadas no recinto publico, 

“ultrajando” e “escandalizando a sociedade” (FRY & MACRAE, 1985; GREEN & POLITO, 2004). 

Além disso, homens homossexuais eram acusados de “vadiagem” quando expressavam publicamente 

sua feminilidade usando roupas ou maquiagem feminina ou exercendo a prostituição.  

Essa repressão policial atingia, sobretudo, os mais pobres e as pessoas de pele mais escura, 

que ainda cumulavam esses traços identitários marginais. Com isso, afirma-nos James Green (2000), 

muitos desses considerados delinquentes homossexuais, ainda sob o ranço do processo de 

medicalização da homossexualidade, passavam das mãos da polícia para as dos médicos e legistas de 

instituições tais como o laboratório de Antropologia Criminal do Instituto de Identificação de São Paulo. 

Naqueles anos, com a ausência de leis brasileiras explícitas de condenação à homossexualidade, 

médicos e legistas agiam em estreita colaboração com a polícia, nos esforços de prescrever ações 

correcionais que, acrescidas à punição pelos crimes previstos na lei, privavam da liberdade quem era 

“diagnosticado/a” como homossexual, pois, embora a homossexualidade em si não fosse ilegal, a 

polícia e os tribunais brasileiros dispunham de múltiplos mecanismos para conter e controlar esse 

comportamento, uma vez que o consideravam um transtorno mental causador de perigo ao bem 

estar da população, aos modos da antiga percepção psiquiátrica. Eram medidas repressivas, portanto 

herdavam, ao mesmo tempo, valores morais tanto da cultura judaico-cristã quanto da burguesia 

moderna e princípios deontológicos da Medicina europeia do fim do século XIX.102  

 Com isso, O Snob e os periódicos que lhe sucederam pararam de circular porque seus 

editores temiam ser brutalmente reprimidos naquele momento que se agravava. Ao todo, foram 

                                                 
102 Sobre essa atmosfera de cooperativismo repressor, Green & Polito (2004, p. 18) nos alertam que havia ainda um 
recorte de classe preponderante: “foram geralmente os homens pobres, lançados na mais absoluta miséria 
econômica, os que se viram investigados e esquadrinhados pelas instituições policiais e científicas, sem terem 
nenhuma condição de se oporem a ter suas vidas e intimidade devassadas. Naturalmente, os homossexuais 
masculinos de classe média ou da burguesia do Brasil sempre puderam escapar do cerco policial e médico 
implacável que foi armado, durante quase todo o século XX, buscando classificá-los e condená-los”. 
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produzidas 99 edições desse periódico, que circularam de julho de 1963 a junho de 1969, um 

verdadeiro marco da cultura LGBT em nosso país. Como um dos principais e mais concretos 

resultados dessa publicação, Agildo Guimarães (seu fundador) organizou, no Rio de Janeiro, a 

Associação Brasileira de Imprensa Gay (ABIG), que iniciou em 1967, mas, em 1968, foi fechada pelo 

Regime Militar, sob o signo da ditadura recrudescida do final deste ano com a promulgação do Ato 

Institucional nº 5. Após isso, na década de 1970, começou o período mais violento de perseguições, 

torturas e assassinatos cometidos pelos órgãos de repressão política. Os territórios de sociabilidade 

homossexual passaram a ser alvo regular de incursões policias desse tipo, a pretexto de combate ao 

que chamavam de vadiagem e ao tráfico de drogas (GREEN, 1999; PÉRET, 2011). 

 Isso nos mostra que, mesmo após quase um século de república e num período crescente de 

industrialização, o Brasil ainda se apresentava com uma modernidade incompleta, uma forte 

hierarquia de privilégios e lugares sociais e uma complexa e variada estrutura de preconceitos que 

impedia a população de suas capacidades coletivas de julgar, querer e agir nos momentos fortes de 

expressão política (CHAUÍ, 2006a). Contudo, paradoxalmente esse se caracteriza como o tempo de 

grande efervescência artística e de muito engajamento político por parte de nossos jovens na primeira 

fase, ou como chamaremos, na Primeira Onda do sistemático movimento em prol da diversidade 

sexual e de gênero que aconteceu no Brasil na década seguinte. 

 

2.2.1 Primeira Onda (anos 70/80) – limiar do Movimento Homossexual Brasileiro 

 

Na segunda metade dos anos 1970, novas formas de resistência contra o estado de opressão 

surgiram. Estudantes reativaram os organismos de autogestão nas universidades e mobilizaram-se 

contra a ditadura; o movimento operário se reorganizou, articulando várias greves para protestar 

contra a política salarial do governo; muitas mulheres que tinham participado na oposição clandestina 

contra os militares começaram a criticar publicamente o sexismo, levantando ideais feministas; nascia 

o Movimento Negro Unificado, desafiando a ideologia predominante de que o Brasil era uma 

democracia racial (GREEN 2000; OKITA, 2007). Como resultado dessas movimentações políticas, 

em 1978, enfrentando uma oposição mais unida, os militares resolveram iniciar o processo lento e 

gradual de abertura política, o que iniciou um momento promissor para o país, dado que, após mais 

de uma década do regime militar, a queda dos generais parecia iminente.  

Com esse cenário, outras vozes políticas começavam a se fazer ouvir. Homossexuais que se 

apresentavam como uma minoria oprimida juntavam-se, à sua maneira, ao coro de oposição à 
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ditadura e isso favoreceu a emergência de um campo para a formação de práticas políticas em torno 

das relações homo-afetivo-sexuais e das identidades de gênero periféricas. Deu-se, então, de acordo 

com Carrara & Simões (2007), o nascimento dos primeiros grupos ativistas de pessoas que se 

identificavam como homossexuais e buscavam difundir novas formas de representação da 

homossexualidade, contrapostas às vigentes conotações de doença e degeneração. Eram coletivos 

autônomos e autofinanciados, imbuídos de uma ética democrática e igualitária própria àqueles/as que 

desafiavam o regime militar, o preconceito contra a sexualidade não-heterossexual e as desigualdades 

de gênero (MACRAE, 1990; GREEN & POLITO, 2004). 

Nessa época, a censura moralista do governo militar limitava referências na imprensa a tudo 

que dizia respeito aos costumes de LGBT. Mas, enquanto isso acontecia, algumas publicações 

alternativas produziam matérias ocasionais sobre o gay power dos Estados Unidos. Eram textos 

feitos por um tipo de imprensa alternativa proveniente dos movimentos de contracultura que 

surgiram no Brasil nos anos 1960 e 1970 e fazerem oposição ideológica ao regime militar instaurado 

naquelas décadas (LIMA, 2001). Um dos maiores exemplos desse tipo de imprensa emergiu em 1978 

com o jornal Lampião (inicialmente chamado Lampião da Esquina, tendo sido abreviado para 

Lampião no segundo número), periódico de edição mensal e tiragem de 20 mil exemplares. Com 

tamanho tablóide, esse jornal era impresso em preto e branco e editado no Rio de Janeiro por 

jornalistas, intelectuais e artistas homossexuais (Aguinaldo Silva, Clóvis Marques, Darcy Penteado, 

Jean-Claude Bernadet, João Silvério Trevisan, Peter Fry, entre outros) que pretendiam originalmente 

lidar com a homossexualidade, procurando forjar alianças com os movimentos das demais minorias 

(FRY & MACRAE, 1985). Trazia diferentes gêneros discursivos, como reportagens com 

personalidades não necessariamente homossexuais; contos; críticas literárias, de teatro e de cinema; 

cartas de leitores; e notas contra atos preconceituosos da sociedade; tendo estes dois últimos 

recebido grande destaque por representarem legítimos espaços de visibilidade para a comunidade 

LGBT. Abaixo apresentamos a capa da edição 16, cuja imagem já sugere o tipo de pauta que esse 

jornal selecionava. 
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Figura 9 – Capa da edição 16 do Lampião 
 

O Lampião abordava sistematicamente, de forma positiva e não pejorativa, a 

homossexualidade nos seus aspectos políticos, existenciais e culturais. Segundo Okita (2007), Simões 

& Facchini (2008) e Péret (2011), seu aparecimento se deu em função da visita que o ativista gay 

norte-americano Einston Leyland fez ao Brasil em 1977. Leyland era editor do Gay Sunshine, famosa 

publicação norte-americana direcionada ao público homossexual e destacada pela cobertura de temas 

literários e culturais. Sua vinda tinha o objetivo de angariar material para seu projeto de uma 

antologia de literatura gay latino-americana. Seu principal contato no país era João Antônio 

Mascarenhas, advogado brasileiro que promoveu o encontro de Leyland com vários escritores então 

iniciantes, como Aguinaldo Silva, Caio Fernando Abreu e João Silvério Trevisan. Com isso, esse editor 

atraiu a atenção da imprensa brasileira dominante e, assim, concedeu entrevista para vários veículos 

de comunicação, a exemplo dos jornais Folha de S. Paulo, O Globo e as revistas Veja e IstoÉ. Por 

meio dessas atividades, mobilizou-se, na casa do artista plástico Darcy Penteado, uma reunião 

composta daqueles escritores, os quais, entusiasmados com toda essa discussão na mídia, 

interessaram-se em criar um jornal brasileiro feito por e para homossexuais e que tivesse um ponto 

de vista bem marcado sobre os direitos que LGBT pleiteavam mundo afora. 
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Desse modo, o Lampião se tornou o primeiro jornal LGBT de circulação nacional e, ao 

contrário das publicações da década de 1960, como O Snob – distribuídas gratuitamente e de maneira 

clandestina –, era vendido em bancas de jornal de várias cidades do país. Conforme Flávia Péret 

(2011), o nome “Lampião”, além de fazer referência direta ao cangaceiro, conhecido por sua 

coragem e valentia, aludia à ideia de iluminar a cabeça das pessoas para novas concepções e 

comportamentos. O jornal diferenciava-se da dita imprensa gay que o precedeu por causa do 

enfoque político que dava ao tema da homossexualidade. Sem abandonar o humor, o vocabulário de 

gírias, a ironia e o sarcasmo, oferecia “um tratamento que combatia a imagem dos homossexuais 

como criaturas destroçadas por causa do seu desejo, incapazes de realização pessoal e com tendência 

a rejeitar a própria sexualidade” (SIMÕES & FACCHINI, 2008, p. 85). Sua proposta era, sob a ótica 

da contracultura daquele período, abordar não apenas temas LGBT, mas também assuntos 

polêmicos ligados a grupos minoritários, como o feminismo e a questão racial. As reportagens 

abordavam temas importantes e polêmicos, entre eles: a violência contra homossexuais e mulheres, o 

racismo, a masturbação, a prostituição masculina e o consumo de maconha. 

Por causa desse perfil, o Lampião da Esquina foi alvo de várias tentativas de sanções por parte 

dos militares, boicote das bancas de revista onde era vendido e atentados de grupos paramilitares, 

que explodiam bombas caseiras nos locais de venda (PÉRET, 2011). Por isso, apesar do 

abrandamento da censura e do fato de a homossexualidade nem sequer ser mencionada no Código 

Penal Brasileiro, em 1979, instaurou-se um inquérito policial contra os editores do Lampião, que 

seriam acusados de infringir a Lei de Imprensa, por “contrariar a moral e os bons costumes e 

defender as atitudes homossexuais como atos normais da vida humana” (BRASIL, 1967, p. 36) 103. 

Tais editores do Lampião foram liberados em virtude do apoio do Sindicato dos Jornalistas, cujos 

advogados os defenderam. Esse acontecimento seguramente era um sinal de que a homossexualidade, 

no Brasil, deixava de ser objeto apenas de escárnio, começando a ser reconhecida a legitimidade de 

suas reivindicações e o incômodo que elas causavam.  

Ao colocar em pauta a homossexualidade, reivindicando um olhar mais atencioso e crítico 

para a questão, esse jornal, durantes os três anos de sua edição, foi responsável por ampliar o debate 

                                                 
103 A chamada Lei de Imprensa, instituída em 1967 durante a Ditadura Militar, servia para restringir a liberdade de 
expressão, consolidar o regime autoritário e punir de forma rigorosa os/as jornalistas da época, caso estes/as 
contrariassem os interesses dos militares. Ela vigorou até 30 de abril de 2009, quando foi revogada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) a partir de uma arguição de descumprimento de preceitos fundamentais constitucionais 
proposta pelo deputado federal Miro Teixeira (PDT-RJ). Assim, os/as jornalistas passaram ao regime normal dos 
códigos penal e civil brasileiros e, com isso, dentre outras mudanças, ficaram extintas as duras penas antes previstas 
para esses/as profissionais em casos de calúnia, injúria e difamação. 
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acerca dos direitos de LGBT no país e se firmou como importante marco da imprensa alternativa no 

período da ditadura militar. Ele constituiu, sem dúvida, “um novo capítulo para a história da 

construção e da afirmação de uma identidade gay nacional” (SIMÕES JR., 2011, p. 12), 

estabelecendo, de vez, o início do que se passou a chamar de Movimento Homossexual Brasileiro 

(MHB)104 e abrindo as portas para o que entendemos como a primeira etapa desse movimento, a 

Primeira Onda.  

O limiar desse momento histórico se deu, de acordo com vários/as estudiosos/as sobre o 

assunto (FRY & MACRAE, 1985; GREEN, 1999, 2000; FACCHINI, 2005; TREVISAN, 2004; 

CARRARA & SIMÕES, 2007, entre outros/as), a partir do verão 1978/1979, interstício em que um 

grupo de estudantes, artistas e intelectuais, descontentes com as práticas de sociabilidade restritas a 

boates e bares do gueto homossexual, começou a se reunir em São Paulo. Em seus encontros, 

debatiam e criticavam textos de caráter difamatório sobre LGBT publicados pelo jornal Notícias 

Populares
105. A partir daí, elaboraram uma carta aberta ao Sindicato dos Jornalistas protestando 

contra a forma com que a chamada imprensa marrom representava esses atores (OKITA, 2007, 

SIMÕES & FACCHINI, 2008). Nomeando-se Ação pelos Direitos Homossexuais e formado, em sua 

maioria, por homens gays, esse grupo fez nascer, por meio de um olhar crítico sobre a representação 

que lhe davam na imprensa, a primeira organização pelos direitos dos homossexuais no Brasil.  

Segundo MacRae (1990) e Green (2000), conforme o verão se prolongava, o nome do grupo 

se tornou o centro das controvérsias. Alguns integrantes sugeriram “Somos”, em homenagem à 

pioneira revista homossexual publicada na América do Sul pelo então recém-extinto coletivo 

argentino Frente de Liberación Homossexual; outros propunham um nome que claramente 

expressasse o propósito da organização: “Grupo de Afirmação Homossexual”. Por fim, decidiu-se 

pela junção dos dois e a denominação final ficou Somos: Grupo de Afirmação Homossexual, tornando-

se conhecido depois por sua forma abreviada, Somos. Após isso, ainda de acordo com os referidos 

autores, seus integrantes assumiram o grupo publicamente num debate em 6 de fevereiro de 1979, 

                                                 
104 De acordo com Facchini (2005), depois da década de 1970, em momentos específicos, como em 1993, esse 
movimento preferiu ser denominado também como MGL (Movimento de Gays e Lésbicas); em 1995, figurou 
como Movimento GLT (Gays, Lésbicas e Travestis) e, a partir dos anos 2000, passou a se reconhecer como 
Movimento GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros) e LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Transgêneros). Abordaremos algumas motivações que levaram a essas mudanças nos próximos tópicos deste 
capítulo. 
105 Notícias Populares foi um jornal que circulou em São Paulo entre 1963 e 2001 e ficou conhecido por suas 
manchetes sobre violência urbana e sexo. Era publicado pelo Grupo Folha (empresa que gerencia o jornal Folha de 

S. Paulo), o qual decidiu extingui-lo sob a justificativa de que o sucesso de telejornais com o mesmo cunho 
jornalístico reduziu o interesse do público pelo jornal impresso nessa categoria.  
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promovido na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 

sobre a organização das minorias brasileiras – em referência às mulheres, a negros/as, aos povos 

indígenas e a homossexuais. Esse evento demonstrou a crescente importância do então chamado 

MHB como interlocutor legítimo na discussão de vários assuntos relativos às desigualdades sociais 

no Brasil. Além disso, “foi uma experiência catártica que aumentou a confiança dos participantes e 

deu impulso à formação de outros grupos similares em São Paulo e outras cidades como também em 

vários estados” (FRY & MACRAE, 1985, p. 23). 

Naquele evento, conforme Facchini (2003, 2005), o painel sobre homossexualidade contou 

com a presença de editores do jornal Lampião e de membros do Somos. A discussão que se seguiu 

foi bastante polêmica, com a troca de acusações entre os estudantes de esquerda e representantes 

homossexuais. Pela primeira vez, as lésbicas falaram abertamente sobre a discriminação que 

sofriam106 e estudantes gays reclamaram que a esquerda brasileira era homofóbica. Já os grupos de 

esquerda consolidados argumentaram que a luta por direitos específicos, contra o sexismo, racismo e 

homofobia107, iria dividir a esquerda e que o povo deveria se unir na luta geral contra a ditadura. Tal 

querela ultrapassou os limites desse evento e gerou, no grupo, a ruptura ideológica em duas alas: (1) 

aquela formada pelos/as integrantes que defendiam que a luta por direitos de LGBT e o movimento 

                                                 
106 As lésbicas que participavam do Somos tiveram uma história peculiar dentro do grupo. Conforme Fry & Macrae 
(1985), apesar de inicialmente não pleitearem nenhum tratamento especial nesse coletivo – afinal, preponderava a 
ideologia da igualdade total –, logo começaram a sentir a necessidade de terem pelo menos um subgrupo exclusivo 
para elas, onde pudessem discutir com mais profundidade os seus problemas específicos, difíceis de levantar e 
desenvolver em reuniões com participação predominantemente de homens. Foi nessa época que elas começaram a 
ter contatos mais próximos com os grupos feministas atuantes em São Paulo desde meados da década de 1970. Daí 
desenvolveram uma aguçada percepção sobre as sutilezas do machismo, até enxergarem a presença desse 
preconceito no interior do MHB. Começava a ficar evidente para elas que, mesmo entre militantes homossexuais – 
apesar da ideologia de igualdade – eram os homens que dominavam as discussões e as tomadas de decisão. As 
tensões aumentaram e, pouco tempo depois disso, aproveitando o ensejo de uma briga entre os homens que já 

começava a ameaçar a coesão do Somos, as lésbicas resolveram optar por uma total autonomia e fundaram o Ação 

Lésbico-Feminista em maio de 1980. 
107 Segundo Prado (2010), desde que foi cunhado, em 1972, em referência ao medo expresso por heterossexuais ao 
estarem na presença de homossexuais, o vocábulo “homofobia” passou por vários questionamentos e 
ressignificações. A partir de meados da mesma década, adquiriu novos contornos semânticos e políticos e passou a 
ser usado em alusão a situações de preconceito, discriminação e violência contra pessoas LGBT, revelando-se como 
um “dispositivo regulador das relações eróticas [que] tem como alvo qualquer manifestação que ameace a 
impressão de que a heterossexualidade é universal, natural e única” (MISKOLCI & PELÚCIO, 2008, p. 14). No 
momento em que eclodiu a Primeira Onda, já podia se conceber também o termo “homofobia” para designar o 
“sistema de humilhação, exclusão e violência que adquire requintes a partir de cada cultura e formas de organização 
das sociedades locais, já que essa forma de preconceito exige ser pensada a partir da sua interseção com outras 
formas de inferiorização como o racismo e o classismo, por exemplo” (PRADO, 2010, p. 09). Nesse sentido, 
percebemos que a homofobia se alimenta da mesma lógica que as outras formas de violência e inferiorização: 
desumanizar alguém e torná-lo/a inexoravelmente diferente e excluído/a. Sob essa ótica, os grupos que afirmavam 
ser possível a luta conjunta entre LGBT e demais setores minoritários estavam partindo dessa concepção, 
entendendo que a discriminação justificada por qualquer marcador social é uma causa de todos/as. 
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contra a ditadura militar estavam interrelacionados e que, sem a militância esquerdista pela 

democracia, os objetivos do MHB dificilmente seriam alcançados e (2) a oponente a essa ideia, 

propondo que o ativismo LGBT que se instalara naquele momento teria de se desvencilhar das 

causas clássicas da esquerda, isto é, da mobilização política contra a desigualdade de classe, sob pena 

de descaracterizar-se. Delineava-se, portanto, a primeira controvérsia dentro do MHB e, passado um 

ano, questões de alinhamento com uma ou outra opinião fizeram rachar definitivamente o Somos, 

ocasionando o desânimo em outras organizações espalhadas pelo país. Com essa cisão, em 1980, 

formou-se um coletivo dissidente composto pela segunda ala, que passou a se chamar Outra Coisa: 

Ação Homossexualista, ou, simplesmente, Outra Coisa (GREEN, 2000). 

No entanto, de acordo com Green (2000) e Simões & Facchini (2008), apesar dessa ruptura, 

o Somos e o Outra Coisa, nesse ano, resolveram se unir em prol de uma série de atividades contra a 

onda de repressão policial da chamada Operação Rondão108 , culminando num ato público, que 

organizaram juntamente com ex-editores do Lampião e demais ativistas nas escadas do Teatro 

Municipal no dia 13 de junho. Essa manifestação transformou a data no Dia Nacional da Luta 

Homossexual, momento que, de acordo com Okita (2007) e Green & Polito (2004), consagrou 

definitivamente o já difundido MHB no cenário das lutas reivindicatórias do início dos anos 1980 e 

transformou aquelas pessoas que ali se organizaram nas pioneiras referências da Primeira Onda. A 

seguir, ilustramos uma imagem desse episódio histórico. 

 

                                                 
108 A Operação Rondão consistia numa operação policial liderada pelo delegado Wilson Richetti em São Paulo no 
inverno de 1980, que, através de prisões arbitrárias, sob a justificativa de controle da ordem moral, impôs terror aos 
guetos LGBT daquela época, prendendo, nesse lugar, travestis, homossexuais, lésbicas e prostitutas (FRY & 
MACRAE, 1985; OKITA, 2007). 
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  Figura 10 – Manifestação contra a Operação Rondão, 13 jun. 1980 (FACCHINI, 2003, p. 125) 

 

Com o avançar dos anos seguintes, esse estilo diligente e combativo de militância serviu de 

modelo para os futuros grupos políticos LGBT. Disso decorreu a ávida atuação de coletivos que se 

tornaram paradigmáticos no MHB, como o paulistano Lambda e o Triângulo Rosa do Rio de Janeiro, 

neófitos agrupamentos (muitos deles iniciados por ativistas veteranos do Lampião e do Somos) que, 

conforme Rodrigues (2011), durante a Assembleia Constituinte, escreveram um documento, entre 

1987 e 1988, organizando uma campanha para incluir, na carta constitucional prestes a ser 

promulgada, uma medida proibindo discriminação baseada na orientação sexual. Em 28 de janeiro de 

1988, 461 dos 559 membros da Constituinte votaram essa proposta, somente 130 apoiaram a 

provisão. Vinte cinco dos trinta e três membros, que eram pastores evangélicos, votaram contra a 

medida (RODRIGUES, 2011).109  

A partir de meados dos anos 1980, é possível observar o desenvolvimento de um modelo de 

militância de ação mais pragmática, mais preocupada com aspectos dos direitos civis e contra a 

violência que a sociedade em geral dirigia a LGBT (SIMÕES & FACCHINI, 2008). Além disso, 

                                                 
109 O fim da ditadura e o novo processo de democratização do país acenavam, em meados dos anos 1980, para a 
abertura de canais de comunicação com o Estado. Todavia, as decisões parlamentares no Brasil são influenciadas, 
muitas vezes, pela ingerência de doutrinas religiosas. E a exemplo do que aconteceu em 1988, o Projeto de Lei da 
Câmara 122 (PLC 122/06) apresentado em 2006 pela deputada Iara Bernardi (PT-SP), que tem como objetivo 
criminalizar a homofobia, ainda hoje tramita no Congresso Nacional, esbarrando na resistência de setores 
conservadores que formam a chamada bancada evangélica no Parlamento, a qual, por motivações de cunho 
particular, moral e religioso, viola sistematicamente a laicidade do Estado Brasileiro e, embasada em interpretações 
teológicas elusivas e discriminatórias, tenta impedir a aprovação de projetos pela livre cidadania de LGBT.  
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nesse percurso político, a militância passou por uma drástica redução na quantidade de entidades por 

causa da eclosão da epidemia do HIV/AIDS, levando muitas lideranças a se voltarem para a sua 

prevenção e combate. Por isso, em contraste com o antiautoritarismo que caracterizou os anos 

anteriores, a segunda metade da “década perdida” assistiu à busca dos/as ativistas LGBT por 

formatos de militância mais institucionais, através do estabelecimento de parcerias governamentais e 

não-governamentais para engajamento de iniciativas em políticas públicas que incluíssem LGBT 

como público-alvo preferencial (SIMÕES & FRANÇA, 2005). Essas mudanças vão caracterizar o 

segundo momento ou a Segunda Onda do MHB.  

 

2.2.2 Segunda Onda (anos 80/90) – impactos do HIV/AIDS  

 

Embora a maioria das pessoas LGBT achasse que não era necessária a organização política 

durante o processo de aparente liberalização que acompanhou a volta à democracia, a presença no 

debate público e a crítica da visão depreciativa sobre LGBT permaneceram em voga no MHB 

durante os anos em que prosseguiu a Primeira Onda (GREEN, 2000; PÉRET, 2011). Isso se 

reafirmou, sobretudo, quando esse movimento precisou lidar com o advento da epidemia do 

HIV/AIDS (TREVISAN, 2004). Nesse momento, ao invés de esmorecer sob condições adversas, o 

ativismo se revitalizou num novo modelo. A flama libertária da primeira fase deu lugar a múltiplas 

iniciativas, tanto de enfrentamento da epidemia quanto de extensão da agenda de direitos civis, 

impulsionadas pelo novo arcabouço legal montado a partir da Constituição de 1988 e pela 

construção de novas parcerias com o poder público, bem como com redes ativistas globais, agências 

multilaterais e pactos internacionais de direitos humanos. Eis que se ergue o cenário de mudanças 

políticas que vão caracterizar o que chamamos de Segunda Onda do ativismo LGBT, ou, como ainda 

era denominado, do MHB (GREEN, 2000; FACCHINI, 2005: SIMÕES & FACCHINI, 2008). 

Nos primeiros anos da pandemia, a desinformação causou pânico, e a imprensa 

sensacionalista reportou a chegada da doença, atribuindo sua existência aos homens que se 

relacionavam sexualmente com outros homens (HSH)110 e denominando-a como “peste gay” ou 

“câncer gay”, o que gerou um processo segregador e um aumento do preconceito social. A culpa pela 

                                                 
110 A sigla HSH tem, durante anos, servido como um modelo representacional determinado funcionalmente pela 
ordem de discurso do setor Saúde, sobretudo, na rede de práticas do Ministério da Saúde e dos planos gestores 
estaduais e municipais, a fim de contemplar a representação do contingente populacional de homens que se 
relacionam sexualmente com outros homens, mas não necessariamente se reconhecem como homossexuais. Esse 
modo de representação é principalmente usado como categoria identitária nos discursos de pesquisas etnográficas 
que a Saúde delimita para o levantamento epidemiológico e a execução de políticas públicas.   
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transmissão do vírus recaiu sobre os gays, o que fez com que a homossexualidade estivesse, de novo, 

na berlinda, como algo patológico e demoníaco (PÉRET, 2011).111 Entretanto, contra esse tipo de 

representação quid pro quo e em favor de uma reflexão da sociedade sobre a conjuntura que se 

instalara, iniciaram-se inúmeras ações (RIBEIRO, 2011). Uma das primeiras respostas organizadas 

foi alavancada pelo grupo Outra Coisa. Seus membros distribuíram um panfleto nos guetos e áreas 

de paquera LGBT de São Paulo, esclarecendo à coletividade que ali frequentava como se poderia 

obter informações sobre a doença. Após isso, ativistas também se reuniram com representantes do 

Departamento de Saúde do Estado de São Paulo para assegurar que oficiais da Saúde Pública, 

lutando contra a proliferação da doença, não iriam discriminar LGBT (GREEN, 2000).112  

Expressões de preconceito persistiram e ainda persistem, mesmo depois de constatado que o 

vírus poderia ser transmitido a qualquer pessoa – inclusive a heterossexuais – e que ele não está 

ligado a grupos de risco, mas a comportamentos de risco. De qualquer modo, a doença contribuiu 

também para mudar dramaticamente as normas de discussão pública sobre a sexualidade. 

Modalidades de sexo e práticas eróticas, infecções venéreas, uso de camisinha e outras práticas e 

circunstâncias ligadas ao exercício e à expressão da sexualidade passaram a ser comentadas e 

debatidas com uma abertura sem precedentes. Esse é um dos indícios culturais de que o momento 

que se instaurara nos anos 1980 – a Segunda Onda – substituiu definitivamente o tipo de discussão 

pública que o antecedeu nos idos da década de 1970 (TREVISAN, 2004).  

Isso posto, alguns/mas ativistas da Primeira Onda começaram, em fins da década de 1980, a 

trabalhar em projetos sobre AIDS e alguns grupos, a exemplo do Grupo Gay da Bahia (GGB), 

reformataram a sua política e passaram a se manter a partir de financiamento do Ministério da Saúde 

(MS) para esse tipo de trabalho, iniciando uma elevação na quantidade de organizações não-

governamentais pró-MHB, modelo de agrupamento institucional LGBT que se fomentará e será 

bastante ampliado nos anos seguintes. Tais grupos ajudaram a propagar as primeiras campanhas do 

MS para conscientização da prevenção à doença, as quais, mesmo, sob acirramento constante com a 

Igreja Católica, abordavam o sexo entre homens e reforçavam a importância do uso de preservativos 

                                                 
111 Conforme afirma Susan Sontag (1989), as interpretações criadas em torno da AIDS contribuíram para o estigma 
e o preconceito em relação às pessoas. Essa autora mostrou que, ao associarem a AIDS a termos como “praga” e 
“peste”, os/as portadores/as do vírus HIV são condenados/as moralmente. Além disso, afirmou que, quando se 
trata da associação da AIDS à homossexualidade, a doença é representada como uma punição divina pelos atos 
“anormais” cometidos e pela subversão das leis e das normas da sociedade heterossexual. 
112 Porém, à revelia desses pleitos, a vigilância policial sobre LGBT (tão arraigada na ditadura) passou, nessa época, 
em São Paulo, a interceptar travestis, em ações de prisão, com a justificativa de, assim, evitar a proliferação do vírus 
HIV.  
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nas relações sexuais, fossem elas hétero ou homossexuais (FERNANDES, 2010).113 A rigor, com 

esse engajamento, os grupos LGBT foram se tornando cada vez mais vinculados a projetos 

monotemáticos – quando não tratavam da AIDS, diziam respeito à violência homofóbica física, que 

vitimou mais de 1.200 homossexuais e travestis entre meados dos anos 1980 e metade dos anos 1990 

(MOTT & CERQUEIRA, 2003).  

Assim, sob esse feixe de ações, o modelo ativista autopatrocinado e de expressão heterogênea 

que se formou na Primeira Onda deu lugar à institucionalização dos grupos financiados pelo Estado 

(quando não por organizações internacionais) e de pleitos políticos homogêneos. Essas e outras 

configurações tornaram-se marcas no modo de organização do ativismo LGBT durante a década 

1990 no Brasil, ocasião em que os grupos intensificaram seus laços com a máquina estatal, pleiteando 

políticas identitárias; o gueto comercial refloresceu; e passaram a ocorrer, sobremodo, formas de 

mobilização de massa em favor de LGBT, especialmente as chamadas paradas. Assim, o MHB 

anterior se transformou num multifacetado movimento que, como veremos, deu origem, a partir de 

1995, ao que chamamos de Terceira Onda.  

 

2.2.3 Terceira Onda (anos 90/2000) – políticas identitárias, ONGs e guetos   

 

Com o avançar dos anos 1990, a luta do MHB caracterizou-se cada vez mais pela 

aproximação das políticas estatais. No entanto, com o maior controle da AIDS a partir das políticas 

de prevenção e tratamento à doença que o Brasil alavancou, o escopo de atuação do ativismo 

deslocou-se para uma nova agenda, tratava-se de discutir ações governamentais para a garantia da 

construção de uma sociedade em que todos/as pudessem viver suas diferenças identitárias 

(RIBEIRO et al, 2006). Isso significa que entrava no projeto daqueles grupos bastante 

institucionalizados uma política de solidariedade entre as diferentes manifestações das sexualidades e 

das identidades de gênero dissidentes, reforçando a necessidade de montar subgrupos que lutassem 

por demandas próprias.  

Sensíveis a isso, nessa época, as lésbicas assumiram a direção na liderança de várias 

organizações, levantando uma luta com a finalidade de aumentar sua visibilidade identitária e 

fortalecer entidades nacionais para esse grupo. Com isso, gradativamente surgiram eventos e ações 

                                                 
113 A partir de informações gestadas pelo MS, publicações de boletins desses grupos que se engajaram na luta 
contra a AIDS começaram a surgir e a se tornar um forte material ativista institucionalizado, por exemplo: o 

Boletim Abia, da Associação Brasileira Interdisciplinar da Aids; o Boletim Pela Vidda, publicação do Grupo Pela 

Vidda; e o Voz Posithiva, editado pela ONG Gestos.  
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dirigidas a essa população e, assim, os/as diversos/as ativistas perceberam a necessidade de setorizar 

mais o movimento, criando, separadamente em seus microgrupos, entidades representativas de 

homens e mulheres homossexuais, pessoas bissexuais e travestis, o que gerou, nos últimos anos do 

milênio, uma forte divisão política no já bastante híbrido MHB (GREEN, 1999; PINAFI, 2010; 

PELÚCIO, 2011). Consequentemente, multiplicaram-se as categorias de referência aos seus sujeitos 

políticos na práxis ativista e o que se chamava genericamente de movimento de homossexuais, ou de 

gays e lésbicas, perdia lugar político-ideológico para uma auto-afirmação de atores até então apagados 

das famigeradas siglas, quais sejam, as futuramente chamadas pessoas transgêneras (travestis, 

transexuais e intersexuais), identidades que, embora já participassem do movimento, não tinham 

visibilidade política dentro dele (FACCHINI, 2005; SIMÕES & FACCHINI, 2008).   

Em virtude disso, no mês de janeiro de 1995, ativistas de todo Brasil reuniram-se para o VIII 

Encontro Brasileiro de Lésbicas e Gays com o intuito de discutir esse processo rearticulatório que se 

descortinava diante deles/as. Como resultado desse evento e solução para possibilitar visibilidade e 

dirigir políticas a cada segmento que se apresentava no MHB, funda-se a Associação Brasileira de 

Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT), entidade que refletiu essa participação ampliada e diversificada 

dos distintos atores do ativismo brasileiro. É com o surgimento dessa associação que, para os 

pesquisadores/as que investigam o ativismo LGBT no Brasil (GREEN, 2000; SIMÕES & 

FACCHINI, 2008; COSTA et al, 2010; COLLING, 2011), nasce, de fato, o terceiro momento de 

intervenções daquele tipo de ativismo, a Terceira Onda.  

De acordo com Simões & Facchini (2008), a partir desse encontro, não mais se 

representando como apenas movimento de homossexuais (a sigla MHB é completamente preterida) 

ou movimento de gays e lésbicas (outra forma como ficou conhecido o MHB), o agrupamento 

desses ativistas se afirma, acima de tudo, como movimento GLT (gays, lésbicas e travestis), acróstico 

que buscou, com a criação da ABGLT, incluir essa diversidade de atores na representação política 

nominal do movimento.114 Portanto, esse novo deslocamento, nos momentos finais do século XX, 

propôs oficializar, a nível nacional, a luta pela promoção da livre orientação sexual, pela liberdade, 

justiça social, democracia, pluralidade e diversidade de gêneros. Conforme Green (2000), a ABGLT 

serviu, portanto, como um tour de force para estabelecer um canal de expressão de ideias e 

sentimentos que vêm aflorando de uma forma mais livre nos últimos anos no Brasil e no mundo, 

                                                 
114 Nessa época, os termos “transexual” e “transgênero” ainda não eram populares no Brasil. Em muitos momentos, 
a palavra “travesti” agrupava todas as possibilidades de significados sobre a ruptura com os binarismos sexuais e 
identitários. 
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contribuindo para a afirmação de um movimento político forte, capaz de influenciar os destinos da 

sociedade brasileira. 

Partindo do princípio de que a promoção da autoestima e a construção da cidadania de 

LGBT, assim como a batalha contra a discriminação por orientação sexual, são passos na luta pelos 

direitos humanos e constituem-se num importante avanço para a construção de uma verdadeira 

democracia, a ABGLT apresentou, desde o momento em que surgiu, os seguintes objetivos (ABGLT, 

1995): 

 

1 - fomento à criação de novos grupos e fortalecimento dos já existentes, sobretudo 
aos de lésbicas e travestis, pois entendemos que estes são alvo de uma 
discriminação ainda mais contundente; 
2 - promoção do intercâmbio e solidariedade entre todos os grupos e indivíduos 
que lutam pela livre orientação sexual; 
3 - conscientização dos homossexuais da sua importância enquanto seres humanos 
e de seu papel na sociedade em geral; 
4 - pressão pela criação de leis que se posicionem claramente contra a discriminação 
e garantam a plena igualdade de oportunidades; 
5 - ação visando à interferência na elaboração de políticas públicas de saúde e afins; 
6 - luta pela liberação de gays, lésbicas e travestis da discriminação legal, social, 
cultural e econômica. 

 

De caráter holístico, a ABGLT propõe relativamente um retorno às origens do MHB, 

reconhecendo a importância social de o movimento de homossexuais e travestis ficar ao lado de 

organizações populares e de todos os movimentos que almejam transformar a vida das pessoas, 

fazendo-a mais livre e digna. Sendo assim, apoia a luta feminista, anti-racista, das trabalhadoras do 

sexo e de todos os grupos vítimas de opressão generalizada ou específica. Isso, para Facchini (2005), 

tornou o movimento mais aberto à diversidade política e ideológica e lhe apresentou uma 

configuração polimorfa, abrangendo, além de grupos de orientação mais comunitarista, setores de 

partidos políticos, ONGs de diversos tipos e associações estudantis. É, nesse momento, que surgem 

as inúmeras setoriais GLT em associações comunitárias, partidos políticos, na União Nacional dos 

Estudantes (UNE) e em vários segmentos organizados da sociedade civil, ocasionando, assim, uma 

popularização de fôlego das causas pós-Stonewall. 

Assim, ativistas de organizações da esquerda como dos partidos PT e PSTU passaram a ser 

considerados/as integrantes legítimos/as do movimento, o que motivou, em 1995, a então deputada 

federal pelo PT de São Paulo Marta Suplicy apresentar o Projeto de Lei 1.151/95, que institui o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo. A despeito de muita polêmica, de acordo com Rodrigues 

(2011), esse acontecimento deflagrou um debate de vanguarda que envolveu todo o país e 
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proporcionou um salto de qualidade, elevando a outro patamar a luta pela cidadania LGBT no 

Brasil.115 Nesse cenário, a bandeira do arco-íris, símbolo mundial do ativismo LGBT, passou a ser 

vista em manifestações públicas que endossavam a postura de políticos/as de esquerda. Isso não 

quer dizer que o movimento tenha adotado mecanicamente a retórica e os métodos de organização 

esquerdista, mas que passou a circular por novos espaços sociais, em busca de apoio para suas causas 

políticas, visibilidade social, patrocínio para manutenção de projetos e, sobretudo, conquistas de 

direitos sociais e civis. 

É nessa perspectiva também que, principalmente nos momentos finais da década de 1990 e 

no início dos anos 2000, o já multifacetado movimento GLT alargou ainda mais suas possibilidades 

identitárias e, sob a sanha política que se possibilitou com a ABGLT, passou a abarcar segmentos 

como surdos gays (Movimento LGBT Surdos de Pernambuco – MLGBTS.PE) e universitários pró-

diversidade sexual (congregados principalmente pelos Encontros Nacionais Universitários sobre 

Diversidade Sexual – ENUDS). Alguns grupos se especializaram não só na defesa e mobilização 

mais específica de determinados segmentos LGBT, mas também em modalidades e nos focos 

privilegiados de ação, de modo que há entidades que se dedicam exclusivamente à organização de 

eventos de visibilidade, outras, à defesa política e jurídica (Comissões da Diversidade Sexual da 

Ordem de Advogados do Brasil) e outras ainda, à atuação acadêmica (Associação Brasileira de 

Estudos da Homocultura – ABEH), aos pais e mães de LGBT (Grupo de Pais de Homossexuais – 

GPH), aos adolescentes LGBT e aos negros LGBT (Rede Afro LGBT). 116 Dessa forma, as lutas 

inicias contra o preconceito e os estereótipos ampliaram-se para diversas frentes de combate às 

formas de discriminação e em favor do reconhecimento de relacionamentos conjugais e familiares 

para além da heteronormatividade.117  

É ainda nessa época, sob a tensão entre aspirações inclusivas e pluralistas, que o movimento 

aderiu às estratégias coletivas de intervenção pública já tradicionais nos Estados Unidos. Como 

                                                 
115 Passadas quase duas décadas, o PL 1.151/95 nunca foi efetivamente votado, devido às resistências enormes que 
encontra junto aos setores conservadores do Congresso Nacional.  
116 Simões & Facchini (2008) registram que hoje algumas importantes redes segmentadas de organização ativista 
LGBT no Brasil são: a Articulação Nacional de Travestis, Transexuais e Transgêneros (ANTRA), criada em 2000; a 
Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), criada em 2003; e o Coletivo Brasileiro de Bissexuais (CBB), criado em 2005. 
117  Por ser um termo largamente usado hoje, mas ainda de significado pouco compreendido, é importante 
esclarecer que por heteronormatividade compreende-se a legitimação do modelo heterossexual como norma 
regulatória das relações sexuais e de gênero na sociedade ocidental contemporânea. É, com isso, “o conjunto de 

instituições, estruturas de compreensão e orientação prática que se apoia na ideia de que no par 
heterossexualidade/homossexualidade não há simetria, [mas] [...] díades [respectivas] como norma/desvio, 

regra/exceção, centro/margem. A heteronormatividade só pode existir fixando o periférico e, a partir dele, se 
definindo como central” (MISKOLCI & PELÚCIO, 2008, p. 16). 
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demanda de Políticas Lúdicas e de Visibilidade (PLV) (FACCHINI, 2005), eventos artísticos, 

passeatas e protestos públicos tornaram-se comuns em várias partes do país. Tratava-se de criar um 

sistema de iniciativas que mesclassem contestação política (lembrando, em alguns momentos, os anos 

da Primeira Onda) e expressões estéticas e identitárias de vivências LGBT, tais como festivais de 

cinema sobre direitos humanos; publicações da chamada literatura gay; mostras de teatro e dança 

com foco na discussão sobre sexualidades e identidades de gênero periféricas; exposições de artes 

plásticas, tematizando o universo LGBT; entre outros circuitos que fornecessem a junção dos 

questionamentos políticos de direitos sociais e civis com a socialização de traços dos universos 

identitários LGBT.  

Naquele momento, um dos modos mais conhecidos de execução das PLV mundo afora eram 

as chamadas paradas, intervenções de caráter político em forma de passeatas, que, semelhantemente 

às suas congêneres em outros países, também no Brasil, caracterizaram-se por uma mistura de 

contestação e auto-afirmação identitária 118  (TREVISAN, 2010). Correspondiam, em geral, a 

caminhadas de protesto em que pessoas gritavam e erguiam faixas com palavras que evocassem a 

transformação da cruel realidade de exclusão ainda preponderante para LGBT. Somado a isso, em 

algumas partes do mundo, havia também a participação de pessoas que ousavam travestir-se 

artisticamente de vestimentas que transgrediam suas identidades de gênero, fazendo, com isso, uma 

espécie de apelo para o respeito às diferentes formas de comportamento humano. No entanto, à 

maneira brasileira de lidar com as expressões estéticas, em nosso país, as paradas ganharam “novas 

cores” com a típica participação de artistas da cena musical, trios elétricos, performances 

transformistas e atrações de todo tipo patrocinadas pelo empresariado dos guetos comerciais (FRY, 

2005).  

Sendo assim, esse modelo de evento ganhou, com o passar dos anos e a depender da região, 

distintas atribuições em nossa cultura: Parada Gay (ou do Orgulho Gay), Parada de Gays e Lésbicas, 

Parada da Diversidade Sexual e Parada LGBT (ou do Orgulho LGBT), sendo esta uma designação 

muito comum nos dias atuais, como veremos mais adiante. E, com isso, a partir dos anos 2000, 

multiplicou-se exponencialmente em todo o território brasileiro, aplacando-se como a ação de 

visibilidade das causas políticas LGBT mais conhecida em nossa sociedade, o que fez com que nos 

tornássemos, nos últimos anos, o país que mais realiza esse tipo de evento no mundo. 

                                                 
118 Segundo Jesus (2011), as primeiras paradas ocorreram em 1970 nas cidades norte-americanas de Nova Iorque e 
São Francisco. Muito diferentemente do que acontece hoje no Brasil, aqueles eventos, herdeiros da então recente 
Batalha de Stonewall, correspondiam, naquele momento, a simples marchas de teor estritamente político e serviam 
para denunciar a violência contra os homossexuais e travestis ocorrida naquelas cidades. 
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Essa e outras formas de expressão pública de LGBT foram, naquele momento histórico 

desse tipo de ativismo, associadas à crescente formatação dos grupos e associações LGBT como 

modelo ideal das ONGs, com a criação de estruturas formais de organização interna e preocupações 

com a elaboração de projetos de trabalho em busca de financiamentos; bem como com a formação 

de quadros preparados para estabelecer relações com a mídia, parlamentares, agentes governamentais 

e associações internacionais (SIMÕES & FACCHINI, 2008). Segundo Facchini (2005), a ênfase, na 

época, era a de que as ONGs seriam uma forma de ativismo mais institucionalizado, no sentido de 

que conformavam entidades com direções formais que deveriam ser registros de estatutos e 

personalidade jurídica do movimento.  

Essa então nova estruturação, sedimentada em boa parte por meio da experiência das ONGs-

AIDS, na qual atuaram muitos militantes vindos da Segunda Onda, ganha enorme acesso a recursos 

e infra-estrutura através de financiamentos governamentais e internacionais. Isso passou a produzir 

também um ambiente bastante competitivo e de perfil majoritariamente capitalista, acalorando 

disputas entre grupos e tornando os coletivos LGBT “cada vez mais empresas que disputam 

migalhas de governos e da iniciativa privada para programas sociais ineficazes” (BORGES & SILVA, 

2007, p. 11). Essas organizações passaram a ser, nesse contexto, de fato, “o substituto caricatural dos 

movimentos sociais, [...] apêndices dos aparelhos burocráticos do Estado” (CHAUÍ, 2006a, p. 15), o 

que, naquele momento, transformou a atuação dos atores do movimento GLT num equívoco 

monumental, pois se retirou de vez o caráter comunitarista e de grupo que as primeiras entidades 

tinham e muitos/as ativistas passaram a depender completamente do Estado e da iniciativa privada 

para executar suas ações. 

Essa conjuntura abriu precedentes para o estabelecimento de um apogeu comercial nas 

relações entre os grupos ativistas (agora em sua maioria ONGs) e o Estado e entre esses mesmos 

grupos e as esferas do capital, isto é, as empresas que se definiam friendly aos interesses do então 

movimento GLT. Isso favoreceu a entrada de uma época em que o gueto comercial viu seu apogeu, 

conforme Simões & França (2005). Eis a explosão, em todo Brasil, de numerosos empreendimentos 

segmentados ao público LGBT – bares, boates, saunas, agências de turismo119, editoras e diversas 

publicações em revista –, assim como eventos culturais variados de celebração da diversidade sexual 

e seções dedicadas à homossexualidade em grandes livrarias (MACRAE, 2005). Além disso, com o 

                                                 
119 De acordo com Simões & França (2005), um segmento do mercado que entra em franca expansão no período 

da Terceira Onda é o das agências de turismo dirigidas a LGBT, cujo trade, anos mais tarde, vai criar a Associação 

Brasileira de Turismo GLS (ABRAT GLS), primeira instituição do gênero no Brasil. 
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advento da internet, acresceu-se ainda a esse processo a expansão do gueto virtual, o qual se tornou 

para LGBT, sobretudo após os anos 2000, um importantíssimo espaço para busca de namoros, 

sociabilidades e discussões políticas, com suas salas de bate-papo, suas listas de discussão e seus 

inúmeros e variados portais e páginas dirigidos às múltiplas manifestações das sexualidades. 

Tais espaços e serviços comerciais, auto-intitulados GLS120, permaneceram sendo tradicionais 

refúgios urbanos para sociabilidades e vivências afetivas e eróticas LGBT (TREVISAN, 2004). Eles 

podem se configurar, por um lado, para Simões & França (2005) e MacRae (2005), como 

importantes modos de promoção da resiliência de LGBT, na medida em que proporcionam um 

ambiente de contatos, no qual as pressões da estigmatização são momentaneamente afastadas ou 

atenuadas, reduzindo, assim, sentimentos de desconforto e culpa em relação à própria sexualidade e 

reforçando a auto-aceitação do desejo e eventualmente a disposição para assumi-la em âmbitos 

menos restritos. Por outro lado, ainda conforme esses autores e essa autora, o gueto comercial, com 

seu caráter estritamente mercadológico, também serve de instrumento segregacionista e, muitas vezes, 

abjeto. No entanto, apesar dessa ambivalência de sentidos na rede de práticas LGBT, como 

característica da Terceira Onda, esse espaço compreendeu, a partir dos anos 2000, muito mais uma 

dimensão política e cultural pública do que propriamente um território delimitado por uma forma 

específica de ocupação e utilização. Tendo como base o crescente mercado na promoção e difusão 

de imagens, estilos corporais, hábitos e atitudes associadas à emergente política de identidades LGBT, 

esse gueto comercial, conforme França (2012), passou a corresponder não mais a um lugar físico 

especificamente, mas a um estado de publicização e auto-afirmação de identidades historicamente 

marginalizadas. 

Essas e outras articulações, em parceria com o mercado e entidades de atuação política, 

possibilitaram, durante a Terceira Onda, maior visibilidade ao então ativismo GLT, que, nessa fase 

de sua história, alcançou muitas conquistas, como, por exemplo: a publicação da Resolução nº 

001/99, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), afirmando que a “os psicólogos deverão 

contribuir para a reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações e 

estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas” (CFP, 

                                                 
120 Segundo Simões & França (2005), a sigla GLS (gays, lésbicas e simpatizantes), cunhada pelo jornalista André 
Fischer ainda na década de 1990, entrou no jargão da imprensa e caiu no gosto popular, servindo para exortar a 
reunião, no mesmo espaço físico, de pessoas de diferentes orientações sexuais.  Essa estratégia de representação foi, 
segundo Trevisan (2004), uma maneira de introduzir, no Brasil, a ideia eminentemente capitalista norte-americana 

de gay friendly, que prega a democratização do território comercial segmentado a LGBT, fazendo com que esses 
atores dividam seu consumo com indivíduos heterossexuais e, assim, tenham a impressão de que estão sendo 
aceitos num espaço de “mútua tolerância”.   
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1999, p. 01-02)121; a promulgação de mais de 110 leis municipais e onze estaduais que proíbem a 

discriminação por orientação sexual em estabelecimentos públicos e privados; e a criação do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD), que tem a função de propor e acompanhar 

políticas públicas para a defesa dos direitos de indivíduos e grupos vítimas de discriminação de 

qualquer tipo, abrindo as portas para a criação, como veremos, do Programa Brasil sem Homofobia 

(primeira ação governamental federal exclusivamente dedicada ao combate à opressão que 

historicamente LGBT sofrem). Desse Programa decorre o início de uma nova fase na construção do 

ativismo LGBT no Brasil, edificada pela maior participação popular nas causas políticas desse 

movimento. Essa fase chamaremos de Quarta Onda. 

 

2.2.4 Quarta Onda (anos 2000/10) – novas formas de ações coletivas 

   

A distância que separa o Brasil atual dos primórdios do ativismo LGBT na década de 1970 

não é apenas temporal, é, sobretudo, política (OKITA, 2007; ARAÚJO, 2009). Isso nos permite 

repensar não só os caminhos trilhados ao longo dos últimos anos nesse tipo de militância, mas 

também, e principalmente, refletir sobre as possibilidades que se abrem no presente, diante das 

demandas sociais contemporâneas para todos os grupos marcados por suas identidades minoritárias 

de orientação sexual e identidade de gênero. Dessa perspectiva, o ativismo GLT desenhado na 

Terceira Onda representa a feição mais rica de toda a história desse movimento em nosso país, posto 

que a mobilização de seus atores entrou no século XX constituindo um repertório de ideias e 

técnicas organizacionais amplas e heterogêneas, sejam elas instaladas sob o amparo estatal (como são 

as ONGs), sob o arco dos guetos comerciais (como as neopráticas de sociabilidades) ou ainda, e 

destacadamente, sob as atividades de auto-afirmação identitária (na articulação de cada segmento 

político da sigla GLT).  

                                                 
121 Essa resolução do CFP proibiu atuações de profissionais da Psicologia que, àquela altura, ainda almejavam 
“curar”, por meio de psicoterapias, pessoas homossexuais, buscando “reverter” suas identidades sexuais para o 
comportamento heterossexual canônico. No entanto atualmente, em plena segunda década do século XXI, estamos 
vivendo um perigoso exercício da homofobia institucional/estatal que tenta anular essa resolução. A bancada de 
parlamentares que se diz evangélica, representada pelo deputado João Campos (PSDB-GO) apresentou o projeto 
de Decreto Legislativo nº 234/2011, cujo objetivo é abolir a conquista da Resolução, na justificativa de que 
muitos/as psicólogos/as se sentem coagidos a não tratarem casos de “inversão sexual” por causa da 
obrigatoriedade desse decreto; bem como alegam que estão em defesa das pessoas que precisam de “ajuda 
psicológica” para reverem seus “transtornos sexuais”. Esse projeto está em fase de discussão e tem causado muito 
debate tanto no Congresso quanto na opinião pública, com intensa intervenção da imprensa.  
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Como reação a essa contínua inserção de LGBT nas práticas políticas cotidianas e ao grau de 

visibilidade que esse grupo tem atingido para além das representações obscenas produzidas pela 

imprensa popular dos anos 1970 e da associação com a AIDS nos anos 1980, paulatinamente 

emergiram formas cada vez mais públicas, arbitrárias e gratuitas de agressões dirigidas a esse grupo 

(SIMÕES & FACCHINI, 2008; RODRIGUES, 2011). Em outros termos, se é verdade que cresce o 

movimento e seus pleitos ganham força e notoriedade pública, também recrudescem as respostas de 

intolerância contra qualquer menção à concessão de direitos a essa população. Portanto, hostilidade, 

injúria (a exemplo dos fundamentalismos religiosos), discriminação no ambiente de trabalho, 

ameaças de morte a líderes de grupos ativistas, bullying e até atos completamente lesivos como 

estupros corretivos em lésbicas, homicídios de travestis (vide ações dos grupos skinheads) e suicídio 

gerado por contínuas práticas de exclusão têm se tornado cada vez mais comuns e autodeclarados 

como formas de não-aceitação às conquistas de LGBT (VENTURA & BOKANY, 2011). 

 Esse cenário impingiu políticas de Estado de combate urgente à homofobia122, não só com 

reconhecimento jurídico pleno, mas também com sistemáticas políticas públicas de promoção dos 

direitos humanos e combate à discriminação por parte dos governos municipais, estaduais e federal. 

Nesse sentido, conforme Rodrigues (2011), o Brasil avançou bastante com uma mudança de 

paradigmas políticos e ações inéditas na última década. Em 2003, deputados/as e senadores/as 

constituíram, pela primeira vez, a Frente Parlamentar em Defesa da Cidadania LGBT, inaugurando um 

novo patamar no Congresso Nacional, ineditismo que passou a ser reproduzido em diversas 

assembleias legislativas e câmaras municipais brasileiras. Assim como, entre novembro de 2003 e 

maio de 2004, a Secretaria dos Direitos Humanos do Governo Federal, em articulação direta com a 

ABGLT, lança o Programa Brasil sem Homofobia (PBH): iniciativa pioneira de combate à violência e 

à discriminação contra LGBT e de promoção à cidadania desse segmento populacional.  

Elaborado por meio de consultas envolvendo lideranças do movimento LGBT e uma 

comissão formada por representantes do MS e do CNCD, o programa se apresenta como uma 

                                                 
122  Ainda que, nesta tese, usemos a palavra “homofobia” para designar várias práticas lesivas contra LGBT, 
concordamos com Mello et al (2012, p. 101-102), quando alegam que a “intolerância social em relação à 
homossexualidade masculina (ideia implícita à noção de homofobia) não é da mesma ordem que a intolerância que 
atinge lésbicas (oprimidas por uma violência que, além de homofóbica, é machista e sexista), nem do repúdio que 
sistematicamente atinge travestis e transexuais, cujas existências ferem de morte os binarismos macho-fêmea, 
homem-mulher, o que as torna vítimas preferenciais do terrorismo de gênero”. Sendo, assim, é completamente 
possível usarmos os termos “lesbofobia” e “transfobia” para representar as diferentes configurações de violência 

que esses também diferentes atores sofrem, assim como é possível fazermos uso de “bifobia”, para nos referirmos à 
violência simbólica que os/as bissexuais sofrem especificamente por causa da representação como pessoas 
indecisas e caracterizadas por bipolaridade psicológica.  
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agenda comum ao governo e ao então movimento GLT, prevendo ações a serem executadas pelas 

diversas instâncias gestoras, como a Educação, a Saúde, a Justiça e a Segurança. Dentre essa ações 

podemos citar (BRASIL, 2004): 

a) apoio a projetos de fortalecimento de instituições públicas e não-governamentais que atuam na 

promoção da cidadania LGBT e/ou no combate à homofobia123;  

b) formação em direitos humanos para profissionais e representantes do então movimento GLT;  

c) disseminação de informações sobre direitos e de promoção da autoestima LGBT;  

d) incentivo à denúncia de violações dos direitos da população LGTB124; 

e) formação de gestores das diversas esferas governamentais na temática de direitos humanos da 

população LGBT; 

f) atuação na troca de experiências de sucesso em matéria de políticas públicas em vários países do 

mundo, com foco nas relações do Mercosul; 

g) participação de ativistas LGBT nos conselhos articulados junto aos diversos ministérios. 

Assim, essa política se tornou um marco para os paradigmas do ativismo LGBT no Brasil, 

pois possibilitou que a esfera governamental legitimasse o pleito histórico e mundial de luta pela 

visibilidade e pelo respeito a esses atores, dando, portanto, um pontapé inicial a um novo momento 

de autoestima e controle social no Brasil. Por isso cabe assinalar que, desde então, edifica-se um 

tempo de aprimoramento e renovação que, nesta tese, reconhecemos como a Quarta Onda.  

Com essa fase, apesar de ainda prevalecerem as mesmas estruturas de organização política 

das ONGs e de haver muitas semelhanças no modo de atuação de LGBT quando comparado com 

os anos anteriores, mudanças substanciais começaram a acontecer. Afora o recrudescimento da 

homofobia (inclusive institucional e no interior do sistema estatal) que alhures citamos, podemos 

                                                 
123 Atualmente está em ampla divulgação pela internet o projeto de construção do Estatuto da Diversidade Sexual 

(www.estatutodiversidadesexual.com.br), elaborado por diversos grupos do movimento LGBT e por Comissões da 
Diversidade Sexual da OAB. Essa proposta busca a aprovação do Congresso Nacional de 109 artigos distribuídos 
em 18 seções nesse documento que consagra princípios históricos do ativismo LGBT; traz regras de direito de 
família, sucessório e previdenciário; criminaliza a homofobia; aponta políticas públicas a serem adotadas nas esferas 
federal, estadual e municipal; além de propor nova redação dos dispositivos da legislação infraconstitucional que 
precisam ser alterados (DIAS, 2010). 
124 Em 2012, um levantamento realizado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SEDH) identificou a ocorrência de oito denúncias por dia de violações aos direitos humanos de LGBT (BRASIL, 
2013). O Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil, divulgado pela SEDH, informou que, de janeiro a 
dezembro do ano passado, 6.809 violações de direitos humanos foram relatadas ao Disque 100, à Central de 
Atendimento à Mulher (Ligue 180) e à Ouvidoria do Sistema Único de Saúde. Segundo a Secretaria, tais violações 
envolveram 1.713 pessoas, o que deu uma média de 3,97 violações por vítima. Embora a própria SEDH reconheça 
que as notificações não correspondem à totalidade dos casos de violência homofóbica, já que muitos deles não são 
denunciados, tal ação integrada consistiu num avanço de grande porte para se ter parâmetros sobre os casos de 
violação aos direitos de LGBT e servir de dados à construção de políticas públicas contra a homofobia. 
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perceber, desde 2004, um processo acentuado de setorização das categorias políticas, que, mesmo 

crescente desde a fundação da ABGLT, chegou a um estado máximo, a ponto de causar 

fragmentações singulares no ativismo que já havia se tornado bastante heterogêneo politicamente 

(SIMÕES & FACCHINI, 2008). A esse traço é possível chamar de hipersetorização de políticas 

identitárias, iniciado já na decisão para a escrita do documento regulatório do PBH. Neste, após 

discussões sobre o apagamento de categorias de atores relevantes para o movimento, ativistas da 

ABGLT passaram a se representar pela sigla GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros), que, 

naquele momento, incluiu as pessoas bissexuais e agrupou no coletivo “transgêneros” tanto travestis 

– sujeitos políticos já representados – quanto à categoria “transexuais” – na época, ainda pouco 

conhecida no Brasil. Essa mudança representacional também alterou o nome da ABGLT para 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros, mas permanecendo a sigla da 

mesma forma. 

Transformação de caráter simbólico, essa aparente simples troca de letrinhas foi, naquele 

momento, uma amostra de que o movimento amadurecia e reconhecia sua diversidade (FACCHINI, 

2005). Com isso, nos idos dos anos posteriores, grupos e ONGs passaram a inovar seus modos de 

militância, criando outros tipos de ações coletivas, por exemplo o Ativismo de Ocupação 

(CARNEIRO, 2012) e o Ativismo Queer (COLLING, 2011). O primeiro constitui uma nova 

expressão de uma tomada de consciência da situação de exclusão por parte dos atores LGBT em 

concentrações públicas (praças, ruas, parques) ou diante de espaços privados, para contestarem atos 

homofóbicos. A articulação para esse tipo de ação coletiva ativista, em geral, é feita em redes sociais 

da internet e uma de suas mais comuns expressões tem sido o que, no Brasil, chamamos de Beijaço, 

tipo de protesto que, de acordo com Simões & França (2005), vem se tornando bastante comum no 

movimento LGBT brasileiro. Nos mesmos moldes do Kiss-in,125 tática política do movimento gay 

dos Estados Unidos e da Europa, o Beijaço consiste numa demonstração pública de afeto através de 

beijos na boca entre pessoas LGBT nos locais (geralmente estabelecimento comerciais) em que essa 

prática é coibida, buscando contestar o ato e dar visibilidade às vivências dos atores discriminados.  

                                                 
125  O Kiss-in, conforme Simões & Facchini (2005), foi inspirado em estratégias de ocupação presentes nos 
movimentos de direitos civis desde a década de 1960, quando grupos anti-racistas passaram a ocupar 
estabelecimentos onde a presença de pessoas negras fosse malvista ou proibida. 
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Já o Ativismo Queer
126  consiste noutro tipo de militância insurgente na fase atual do 

movimento LGBT brasileiro. Assentado no que se convencionou chamar de Estudos Queer
127, essa 

fórmula contemporânea de militância caracteriza-se pela recusa radical ao fechamento da relação de 

congruência sexo-gênero-prática-desejo dominante (BUTLER, 2003) e realiza-se por meio de atos 

autoafirmativos empreendidos por homens de traços identitários predominantemente identificados 

como femininos, mulheres de estilos majoritariamente convencionados como masculinos e pessoas 

transgêneras, identidades de gênero caracterizadas como impossibilidades lógicas da vida humana (e, 

portanto, queer), pois não se conformarem às normas prescritas pelo mesmo dominante, como 

citamos no começo deste capítulo (GAMSON, 2002).  

Esses atos buscam positivar o significado social atribuído a essas identidades, reafirmando-as 

como legítimas e fazendo cumprir um dos principais objetivos do PBH, qual seja, como citamos, a 

disseminação de promoção da autoestima LGBT. No Brasil, há expressões evidentes desse novo tipo 

de ativismo, que se realizam por meio das ações de vários grupos. Dentre os quais podemos citar os 

grupos Baphão Queer e As Travestidas. O primeiro corresponde ao coletivo de estudantes da 

Universidade Federal da Bahia, que, nutrido de uma certa “marginalidade heróica”, produz atividades 

de autoafirmação das condições de gênero de seus militantes através de intervenções públicas (em 

geral, em espaços de grande circulação de pessoas) no formato de esquete, happening e flash mob; 

                                                 
126  Queer é uma palavra que cobre um amplo arco de significados em inglês, como “estranho”, “ridículo”, 
“excêntrico” e “esquisito” (COLLING, 2012). Ela consiste ainda numa forma pejorativa de insultar LGBT e tem 
historicamente operado como uma prática linguística com o propósito de degradar os sujeitos aos quais se refere, 
“adquirindo todo seu poder precisamente através da invocação reiterada que a relaciona com acusações, patologias 
e insultos” (BUTLER, 2002, p. 58). Faz parte do arcabouço de qualificativos estigmatizantes com os quais, na 
língua inglesa ordinária, delimita(va)-se o lugar socialmente desvalorizado (misto de desonra, perversão e pecado) 
que a homossexualidade – e, sobretudo, a homossexualidade masculina – deve habitar. No Brasil, inclui expressões 
como “viado” e “sapatão”. 
127 Globalmente, entende-se por Estudos Queer o conjunto de investigações legatárias de teorias desenvolvidas por 
pesquisadores/as e ativistas norte-americanos/as dos anos 1980, que propõe uma hermenêutica de deslocamento 
do frequente objeto de análise das teorias sociais – qual seja, o centro das identidades tidas como normais (o 
mesmo dominante) –, para entender, legitimar e positivar a vida de pessoas, cujas identidades consideradas 
anômalas, preenchem o lugar social periférico (queer) no rol valorativo do que é ser humano (MACRAE, 2011; 

MISKOLCI, 2011). No entanto, as teorias queer não se restringem a discutir aspectos relativos à sexualidade. Elas 
objetivam também problematizar questões de identidade – raça, gênero, etnia e classe –, fornecendo material 
epistemológico para as intersecções desses marcadores. Nesse sentido, queer representa qualquer número de 
identidades antinormativas que se cruzam e funciona como um termo guarda-chuva sob o qual diferentes minorias 
poderiam ser estudadas e discutidas (BERUTTI, 2010). Isso implica também dizer que, no campo dos estudos da 

linguagem, uma possível “Linguística Queer” (BORBA, 2006) se realiza, de alguma forma, no escopo da ACD, 
perspectiva que, como apontamos no capítulo anterior, assume uma tomada de posição onto-epistemo-
metodológica que parte dos interesses de pessoas excluídas socialmente, cujas identidades subalternas são usadas 
para a manutenção do poderio classista, sexista, racista e homofóbico da cultura hegemônica em nossa sociedade 
ocidental. 
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eventos como debates e saraus; e produção de material informativo impresso e digital que divulgam e 

valorizam as vivências dos sujeitos queer (SOUZA, 2012).  

O segundo grupo compreende um coletivo cearense que agrega artistas de diversas 

linguagens (teatro, música, fotografia, dança, design, entre outras), focados/as na pesquisa 

documental sobre o universo cultural das pessoas que se reconhecem como travestis. O resultado de 

suas investigações resulta na elaboração de espetáculos de teatro e dança e obras de artes plásticas 

que têm os objetivos de questionar a ausência de visibilidade para a temática trans, fazer as pessoas 

refletirem sobre o tratamento de exclusão e repugnância dado a esses sujeitos e servir de instrumento 

para a autoafirmação, a autoestima e a resistência deles. Dentre os produtos mais famosos desse 

grupo estão a peça de teatro Uma flor de dama, inspirada na literatura de Caio Fernando Abreu; o 

evento de arte 1ª TransVirada Cultural, pioneira ação de visibilidade travesti que, através de oito 

horas ininterruptas de espetáculos de teatro, retratou vários aspectos da cultura das pessoas trans; e o 

polêmico translendário, calendário com fotos em que travestis, opondo-se à discriminação e à 

marginalização costumeira, fazem releituras de obras famosas das artes plásticas, tais como Mona 

Lisa, Pietá e a Santa Ceia.  

Segundo os membros de ambos grupos, o sentido político e estratégico dessas intervenções 

autorreferenciais, justifica-se pela promoção identitária diante das tentativas espúrias de promover 

“cura” ou “reabilitação” a essas formas de ser LGBT, consideradas a última fronteira da abjeção 

nessa sigla, muitas vezes discriminadas até dentro do próprio movimento. Assim, no bojo dessas 

formas de ativismo e dando continuidade ao projeto político que se estabelecia naquele momento 

histórico para LGBT, em 2008 realizou-se, em Brasília, a I Conferência Nacional GLBT. Sob o tema 

“Direitos humanos e políticas públicas: o caminho para garantir a cidadania de gays, lésbicas, 

bissexuais, travestis e transexuais”, essa conferência foi o resultado do reconhecimento pelo governo 

federal da demanda do movimento que, experiente do processo político de representação pública, 

pleiteou o direito a um evento que discutisse seus problemas especificamente através do controle 

social exercido por vários atores (ARAÚJO, 2009; RODRIGUES, 2011). Seu processo de construção, 

coordenado pela SEDH, teve início a partir de um decreto de convocação assinado pelo então 

presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, em 28 de novembro de 2007. Esse processo 

contou, assim como ocorre em relação a outros segmentos sociais, com etapas municipais e estaduais, 

envolvendo entes federados e atores da sociedade civil.  

Como marco histórico, político e simbólico para o movimento LGBT, a I Conferência (que 

teve sua segunda edição em 2011) representou a absorção da agenda da diversidade sexual e dos 
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direitos humanos LGBT por parte do Estado brasileiro. Com ela, a representação siglada “GLBT”, 

fruto, em 2004, da reivindicação de vários coletivos políticos vinculados à ABGLT durante a 

elaboração do PBH, passou a ser questionada por ONGs dirigidas às lésbicas. Estas, durante o 

evento, deflagraram uma série de antigos questionamentos (desde o Ação Lésbico-Feminista) sobre a 

posição subalterna da mulher na sociedade e ainda no interior daquele movimento, sugerindo, com 

isso, a troca da ordem das letras na sigla e colocando, como forma de resistência feminista e práxis de 

visibilidade, o “L” de lésbicas em posição temática, que dá destaque maior a esse grupo e, portanto, 

altera o acróstico para a forma “LGBT”, ainda usada hoje.  

A Conferência aprovou centenas de propostas que foram consolidadas a partir do seu 

produto final, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (PNLGBT), 

lançado em maio de 2009 (BRASIL, 2009a), o qual se tornou parte integrante da III versão do 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), feito que deu um passo à frente na proposta do 

PBH e apresentou como objetivos estratégicos 08 ações programáticas para a garantia do respeito à 

livre orientação sexual e identidade de gênero (BRASIL, 2009b): 

a) desenvolver políticas afirmativas e de promoção de uma cultura de respeito à livre orientação 

sexual e identidade de gênero, favorecendo a visibilidade e o reconhecimento social desses aspectos 

na vida de qualquer cidadão/ã; 

b) apoiar projeto de lei que disponha sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo128; 

c) promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por casais homoafetivos129; 

d) reconhecer e incluir, nos sistemas de informação do serviço público, todas as configurações 

familiares constituídas por LGBT, com base na desconstrução da heteronormatividade130; 

                                                 
128 Cumprindo esse objetivo, em 05 de maio de 2011, após mais de dez horas de sessão, em votação histórica, os 
ministros do STF reconheceram por unanimidade a união civil estável entre casais do mesmo sexo. Por 
determinação da máxima corte do país, portanto, uniões estáveis homossexuais passam, a partir dessa data, a 
construir entidades familiares “espontâneas”, como já ocorria com casais heterossexuais. Isso significa a 
possibilidade da conquista de direitos civis como transmissão de herança, comunhão parcial de bens, pensão 
alimentícia, inclusão do cônjuge como dependente em planos de saúde e na declaração do Imposto de Renda, entre 
outros, com base tão somente na convivência do casal, independentemente da necessidade de aprovação por juiz 
ou por qualquer autoridade. 
129 A partir de uma decisão da justiça gaúcha de 2006, passou a ser admitida a adoção de crianças por casais 
formados por pessoas do mesmo sexo. “Com isso, acabou a hipocrisia que obrigava um só do par a pedir a adoção, 
ainda que a decisão de constituir a família tenha sido de ambos. Deferida a adoção somente a quem requeria a 
adoção, deixava-se de assegurar maior proteção à criança, pois lhe subtraia direitos com relação a quem também 
exercia as funções de pai ou de mãe” (DIAS, 2010, p. 25). 
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e) desenvolver meios para garantir o uso do nome social de travestis e transexuais131; 

f) acrescentar campo para informações sobre a identidade de gênero de pacientes nos prontuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS); 

g) fomentar a criação de redes de proteção dos Direitos Humanos de LGBT, principalmente a partir 

do apoio à implementação de Centros de Referência em Direitos Humanos de Prevenção e Combate à 

Homofobia e de núcleos de pesquisa e promoção da cidadania daquele segmento em universidades 

públicas. 

h) realizar relatório periódico de acompanhamento das políticas contra discriminação à população 

LGBT, que contenha, entre outras, informações sobre inclusão no mercado de trabalho, assistência à 

saúde integral, número de violações registradas e apuradas, recorrências de violações, dados 

populacionais, conjugais e de renda. 

Além desses ganhos de fôlego que fazem o movimento LGBT brasileiro dar uma substancial 

guinada no modo de legitimar seus direitos, as estratégias de PLV vêm tomando proporções enormes 

nos últimos oito anos (BESSA, 2007). Dentre suas formas paradigmáticas, a parada permanece, 

como nos anos 1990, em lugar de destaque quando se fala sobre o assunto na imprensa e quando o 

senso comum pensa no ativismo LGBT (ARAÚJO, 2009). Realizada inicialmente, durante a Terceira 

Onda, apenas nas grandes capitais, esse tipo de evento vem se multiplicando em variadas cidades de 

todas as regiões do país e obtendo grande participação a cada ano, a ponto de hoje a Parada do 

Orgulho LGBT de São Paulo ser considerada a maior do mundo em quantidade de participantes. 

Sendo assim, a parada, que, como já dissemos, une tradicionalmente protesto e expressões de 

visibilidade, ganha, na capital paulista, proporções geométricas com forte apelo turístico, eminentes 

                                                                                                                                                              
130  Recentemente uma ação como essa foi executada no Brasil, concretizando um avanço imenso no 
reconhecimento oficial de famílias homoparentais em nossa sociedade. Por ocasião da pesquisa realizada com base 
no Censo 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) identificou 60 mil casais homoafetivos no 
país. Esse número corresponde ao total de domicílios onde os/as próprios/as moradores/as declararam viver uma 
união conjugal desse tipo e equivale a 0,1% do total de moradias brasileiras (IBGE, 2012). Ainda que saibamos da 
provável subnotificação desses dados – pois nem todas as famílias homoafetivas responderam à pesquisa e, 
possivelmente, algumas que responderam não alegaram sua condição –, a publicação desses dados é fundamental 
para a visibilidade de LGBT e resultado de muita pressão política que esses atores vem empreendendo durante toda 
a história que relatamos aqui. 
131  O deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) apresentou, em 2013, um projeto de lei para garantir que travestis e 
transexuais tenham o direito de, por meio de uma tramitação judicial simples, mudar seu nome para o que é usado 
socialmente, indo diretamente a um cartório, sem precisar constituir advogado nem mediação da Justiça. Esse 
projeto prevê que, depois que esses sujeitos consigam a carteira de identidade, possam modificar todos os outros 
documentos. Se for aprovada, essa medida acaba com o imbróglio entre uma pessoa que só existe nos documentos 
legais e outra que se situa nas relações sociais, pois, por conta desse desencontro entre a pessoa legal e a pessoa real, 
muitas travestis e muitos/as transexuais são alvo de bullying e acabam abandonando a escola; humilhação que 
acontece também no momento de pleitear uma vaga no mercado de trabalho, o que faz com que muitas dessas 
pessoas sejam “empurradas” à prostituição como único meio de sobrevivência. 
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investimentos da ABRAT GLS e severo impacto nos meios de comunicação nacionais, além de 

servir, muitas vezes, como palanque político e cartão postal de guetos comerciais. Por tudo isso, essa 

territorialização do ativismo LGBT tem peculiar visibilidade na história de luta em favor dos direitos 

sexuais, da justiça erótica, da equidade identitária e da cidadania que os atores desse pleito 

construíram.  

 Segundo Rodrigues (2012), a primeira edição da parada paulistana se deu no sábado 28 de 

junho de 1997 sob o título de I Parada de Gays, Lésbicas e Travestis (nome que refletia a forma como 

o movimento era chamado na época). Na ocasião, 2 mil pessoas se reuniram na avenida Paulista, 

uma das mais conhecidas vias públicas do país, para protestar contra a marginalização e a repressão a 

que constantemente eram submetidas. Com o tema “Somos muitos, e estamos em todas as 

profissões”, a ideia era, conforme Facchini (2005), mostrar que LGBT não correspondiam a uma 

minoria quantitativa naquela cidade, portanto “visibilidade” consistia na palavra de ordem.132 A foto 

abaixo registra um pouco daquele momento histórico inicial. 

 

                                                 
132 Segundo Silva (2006) e Schirmer (2010), em junho 1996, alguns grupos do então MHB organizaram, na Praça da 
República (Centro de São Paulo), uma manifestação coletiva para lembrar a Batalha de Stonewall. Cerca de 200 
pessoas compareceram e algumas delas tiveram a ideia de montar a I Parada de São Paulo no ano seguinte. Tal 

manifestação é chamada por esses autores de Parada Zero, o que já prenunciava a mobilização que estava por vir 
nos anos posteriores. Entretanto, não investigamos a sua representação na Folha e aqui não vamos considerá-la 
como uma expressão da Parada em si, pois seus atores manifestantes não a reconhecem como propriamente uma 
edição do evento. 
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Figura 11 – Primeira edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo em 28 de junho 1997133 

 

De lá para cá, o perfil desse evento sofreu uma série de mudanças. Ele passou, em 1999, a ter 

uma comissão organizadora, a Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo (APOGLBT SP) 

– criada no momento em que o movimento ensejava se denominar pela sigla GLBT – e, com isso, 

deixou de se realizar isoladamente para fazer parte de um conjunto de ações propostas como PLV e 

atividades de várias ordens, que a Associação reuniu num macro evento chamado Mês do Orgulho 

GLBT de São Paulo (MOGLBT), constituído, dentre outras ações, por ciclo de leituras dramáticas, 

ciclo de debates, Feira Cultural LGBT, Caminhada Lésbica, exposições de artes plásticas e 

lançamentos de livros.134 Além disso, a Parada ampliou o seu itinerário; aumentou sua estrutura de 

trios elétricos e, principalmente, passou a receber um público gradativamente maior e mais diverso. A 

foto a seguir registra um momento da 16ª edição desse evento, ocorrida em 10 de junho de 2012.  

 

                                                 
133 Foto divulgada no website www.paradasp.org.br. 
134 Além do MOGLBT, a APOGLBT trabalha durante o ano todo, agindo como representante e interlocutora da 
população LGBT e oferecendo diversos serviços gratuitos à sociedade, tais como: reuniões abertas semanais para 
identificação de demandas de cada segmento da comunidade LGBT e criação de redes de apoio entre seus 
participantes; acolhimento, encaminhamento e assessoria jurídica de casos de discriminação e violência; palestras, 
oficinas e workshops em universidades, escolas e empresas, abordando questões sobre sexualidade e cidadania; 
intervenções educativas sobre direitos e cuidados com a saúde nos locais de frequência LGBT; entre outras 
atividades. 
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Figura 12 – 16ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo em 10 de junho de 2012135 

 

Atualmente não são mais 2 mil pessoas que se agrupam no fim do primeiro semestre (em 

geral, mês de junho) todos os anos na Parada, são agora 4 milhões de participantes que lotam 

algumas ruas da maior cidade do país. Ao chegar à sua 16ª edição, esse evento acumulou muito além 

do título de maior Gay Pride Parade do mundo, conferido, desde 2004, pelo livro Guinness dos 

Recordes. A essa altura, passou a ser considerado a maior ação coletiva registrada na história do 

Brasil e reconhecido como uma das principais ferramentas de promoção dos direitos humanos no 

planeta (RODRIGUES, 2012). Essa crescente proporção se deveu às contínuas práticas de 

sensibilização que ativistas LGBT realizaram na população em geral.  

Registra-se que inicialmente esse evento era apenas frequentado por pares da militância 

(jovens e antigos/as ativistas das ONGs existentes no estado de São Paulo), já hoje é possível ver 

uma vultosa adesão de pessoas com vários perfis político-ideológicos acompanhando a passeata. 

Entretanto, é bem verdade que esse resultado é bastante tributário também ao filão que o trade 

                                                 
135 Foto publicada em: http://br.noticias.yahoo.com/fotos/parada-gay-em-são-paulo-slideshow/ 
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turístico construiu quando percebeu, sobretudo a partir do ano 2000, que a Parada, por apresentar-se 

sob os signos da ordem de discursos apregoados pelo marketing turístico (música popular, trio 

elétrico, participação de artistas famosos/as da indústria cultural, flyers para casas noturnas etc.) 

servia como um forte nicho do mercado consumidor segmentado a LGBT que se ampliava em todo 

o mundo. Com isso, atrelado às ONGs (estas interessadas na visibilidade desses atores a qualquer 

custo), tal rede empresarial passou a financiar, juntamente com o poder público, as variadas edições 

da Parada, tornando-a um evento para “inglês ver” (realidade copiada ano a ano por outras 

congêneres pelo Brasil). 

Somado a essa conjuntura de “apoio” político-organizacional, um dos principais elementos 

atrativos das paradas em geral corresponde ao caráter carnavalizado desses eventos – nos termos de 

Bakhtin (1999) –, isto é, à sua natureza polifônica, carregada de símbolos e alegorias que pontuam as 

diferenças entre o “oficial” e o “não-oficial”. Ela é, ao mesmo tempo, contestação política e ação de 

visibilidade cultural, ou, em outras palavras, conforme afirma Jesus (2011), costuma considerar como 

possível a presença da espontaneidade dos costumes humanos, tida como “não séria” em eventos 

políticos de caráter reivindicatório ditos “sérios”. Nessa perspectiva, as paradas, sobretudo a versão 

de São Paulo, definem-se como ritos de identificação das diferenças e de valorização da diversidade 

entre LGBT. Por isso encontram-se entre duas dimensões: (1) aquela já vigente da marcha política 

tradicional, que questiona o status quo e, nesse sentido, dialoga com os discursos de outros 

movimentos sociais e (2) a dimensão da expressão utópica e lúdica impregnada de desejos que, em 

outros contextos e dias, são reprimidos em público, dialogando, nesse sentido, com os 

comportamentos ocasionais que aspiram à liberdade (como simplesmente andar, gesticular, sorrir e 

falar sem sofrer opressão), bem como interagindo com sociabilidades afetivo-eróticas como paquerar, 

beijar, abraçar ou mesmo segurar na mão de pessoas do mesmo sexo biológico, sem necessariamente 

sofrer discriminação. 

É exatamente esse caráter carnavalizado, da ambivalência e do heterogêneo entre essas 

dimensões, que coloca fermento na massa da parada paulistana e constitui um traço intrinsecamente 

libertário e heterogêneo do evento, que, por isso, reveste-se do poder mais subversivo que o ativismo 

LGBT pode ter. Assim, essa parada tem servido definitivamente à valorização da autoestima e 

afirmação da identidade legítima de todos/as que a compõe, tendo em vista sua capacidade 

agregadora e apologética às várias formas de ser humano/a. Contudo, a despeito de ser hoje um 

evento do qual membros LGBT da classe abastada paulistana participam em massa, a Parada, por sua 

verve carnavalizada e aberta democraticamente à margem, ao “abjeto”, ao queer e, portanto, à maior 
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parte da população pobre LGBT brasileira, ainda é escamoteada pelos discursos moralistas de várias 

esferas da “nossa pátria mãe gentil”, o que inclui, entre elas, aparelhos ideológicos poderosos em 

nosso país, como a família nuclear e as religiões cristãs. 

Por isso, ela não só incomoda as ideologias conservadoras da sociedade como também a 

mídia elitista que preserva essas ideologias. Nesse sentido, jornais, telejornais e sites jornalísticos 

fornecem hoje uma imensa cobertura da Parada no Brasil inteiro, muitas vezes produzindo 

telelereportagens especiais, editorias extraordinárias e suplementos com galerias de fotos e vídeos (no 

caso da internet). As notícias comumente abordam a magnitude do evento (estimativas de 

participantes, quantidade de trios elétricos e personalidades famosas); informações como tema do 

ano, horários de abertura e encerramento e percurso; entre outras coisas de que trataremos com mais 

apuro no capítulo de relato da análise. Entretanto, o foco de atenção recai demasiadamente sobre a 

participação de artistas e políticos de renome nacional, o congestionamento do trânsito, a 

performance de drag queens e o staff de boates autodeclaradas GLS que tradicionalmente patrocinam 

o evento. Além disso, muitas vezes, os jornais mitigam o caráter político dos discursos proferidos 

pelos líderes militantes, reverberados através do som nos trios elétricos, e os cartazes de repúdio à 

homofobia que inúmeros ativistas carregam e outros de apoio ao movimento que a população 

também leva. Por outro lado, dão ênfase à riqueza de expressões humanas da Parada representando-a 

como códigos de uma grande festa, sobretudo por uma seleção lexical típica desse campo semântico 

(“comemorar”, “festejar”, “celebração”). Esses recursos de representação apagam o processo de 

carnavalização que citamos, posto que não evidenciam o hibridismo e a simetria entre a contestação 

e o grande ritual de visibilidade criativo e irreverente das pessoas que participam. 

Levantar o véu dessas representações é um desafio importante na cadeia de resistência contra 

discursos imprecisos, excludentes e, muitas vezes, falaciosos sobre o ativismo LGBT e as paradas. 

Para isso há diferentes caminhos. Por meio de inúmeras pessoas (Ulrichs, Benkert, Ellis, Hirschfeld, 

Krafft-Ebing, Kinsey), de alguns veículos alternativos de comunicação (O Snob, Lampião), de vários 

grupos (Somos, Ação Lésbico-Feminista, ABGLT), de importantes acontecimentos (Batalha de 

Stonewall, Conferências Nacionais), de estratégias políticas (formação de grupos, passeatas, ONGs, 

políticas identitárias, PLV, ativismo queer) e de documentos oficiais (PBH, PNDH), a história mostra 

que o ativismo LGBT tem muitos braços, todos eles fortes o bastante para dar continuidade à luta 

contra os vários tipos de violência e em nome da cidadania igualitária.  

A exemplo disso e como efeito da série de ações coletivas que citamos aqui, empreendidas 

por LGBT nas últimas décadas, muitas mudanças estruturais de caráter político aconteceram em 
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favor desse grupo, ainda que isso tenha sido gerado à base de muito grito nas ruas e após o 

derramamento de sangue de várias pessoas. Entre as conquistas mais recentes para LGBT no Brasil, 

podemos citar que jurisprudências favoráveis ao reconhecimento de direitos de pessoas em 

relacionamento homoafetivo tornaram-se relativamente frequentes e, quando noticiadas, geraram um 

grau de notoriedade nacional e debate público sem precedentes a respeito do assunto (DIAS, 2010), 

causando, por exemplo: 

a) mudanças na legislação previdenciária nacional, no ano de 2000, quando se passou a reconhecer, a 

partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o companheiro ou a companheira 

homossexual de segurado/a inscrito/a no regime geral de previdência social como dependente com 

direito a pleitear pensão por morte e outros benefícios;  

b) a decisão, em 2007, da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), que reconheceu um casal formado por duas trabalhadoras rurais como 

unidade beneficiária do programa de reforma agrária, com todos os direitos e deveres das demais 

famílias assentadas pelo INCRA; 

c) decisões favoráveis à guarda e tutela de crianças por casais homossexuais, principalmente depois 

da morte da cantora Cássia Eller, episódio que implicou a luta pública de sua companheira, Maria 

Eugênia, pela guarda do filho biológico da cantora entre 2001 e 2002, e ajudou a dar visibilidade a 

essa questão;  

d) a garantia, pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que a população 

carcerária LGBT, através da Resolução nº 4, de 29 de junho de 2011, passe a receber visitas íntimas 

segundo as regras já aplicadas para heterossexuais. Tal medida revoga a Resolução nº 01/99 de 30 de 

março de 1999, que omitia esse procedimento. Assim, esse direito fica assegurado “às pessoas presas 

casadas entre si, em união estável ou em relação homoafetiva” (CNPCP, 2011, p. 54); 

e) um aumento significativo dos campos de estudo sobre gênero e sexualidade no Brasil por parte de 

grupos de pesquisa em diversas universidades (CARRARA & SIMÕES, 2007; FACCHINI, 2012). 

Em que pese a relevância de tais conquistas, é importante lembrar que, ainda assim, 

comparado a outros países latino-americanos, por exemplo, estamos muito aquém de algumas 

conquistas elementares, pois, mesmo com avanços, há um vagaroso protagonismo do governo 

brasileiro atual para a construção de uma agenda plena de igualdade legal e efetiva proteção de 

direitos LGBT. No entanto, não obstante isso, é possível perceber um futuro de muita luta para a 

mobilização política que se configura ao ativismo LGBT. Dessa forma, no próximo tópico teceremos 

comentários analíticos sobre a conjuntura mais recente desse movimento e projetaremos um breve 



163 

 

olhar para os próximos passos na história desse ativismo. Não se trata de fazer uma avaliação precisa 

da conjuntura atual ou tampouco uma objetiva provisão sobre o que vai acontecer, mas de refletir 

acerca das possibilidades que se apresentam para a luta desse segmento, buscando compreendê-las 

como forças que atuam nas práticas de sua representação que analisamos e revelaremos ainda nesta 

tese.    

 

2.2.5 Ativismo LGBT brasileiro: Quo vadis? 

 

Ainda que já tenhamos avançado nas discussões e nas conquistas, muitas pessoas que 

desejam outras do mesmo sexo e indivíduos que transgridem a postura identitária hegemônica de 

gênero seguem obrigadas a conter suas manifestações de afeto e ocultar as relações amorosas que 

vivem, sob o risco de perdas afetivas e materiais, desprezo, chantagem e agressão. Nesse contexto, 

muitas religiões também continuam condenando e alimentando a perseguição a LGBT; o Brasil 

permanece negando às pessoas que mantém relações afetivas e sexuais com outras do mesmo sexo o 

direito ao casamento, à constituição familiar, à adoção de crianças e até à vida; bissexuais são alvo de 

desconfiança, vistos, muitas vezes, como pessoas imaturas que representariam uma ameaça para as 

relações afetivas estáveis, homo ou hétero; travestis e transexuais ainda são vítimas frequentes de 

crimes violentos, enfrentam problemas com seus documentos de identidade, são discriminados em 

locais públicos, excluídos do mercado formal de trabalho e do ambiente escolar; e assim por diante 

(ARAÚJO, 2009; RODRIGUES, 2011). 

Outrossim, a despeito de pontuais avanços observados em processos legais em âmbito local e 

estadual – os quais têm contribuído para a formação da jurisprudência favorável ao reconhecimento 

de direitos ainda negados à população LGBT –, dados do IBGE divulgados em 2012 mostram que, 

considerando o total de cidades no Brasil (5.565) – o que inclui aquelas que não têm secretarias 

específicas ou órgãos direcionados para a questão de direitos humanos –, apenas 8,7% (486 cidades) 

possuíam ações ou projetos com o intuito de combater a violência contra LGBT. 79 cidades no país 

possuíam, em 2011, legislação contra a homofobia, o que representa somente 1,4% do total de 

municípios. Somente 99 municípios (1,8%) desenvolviam, em 2011, programas acerca do 

reconhecimento de direitos a LGBT e 54 (1%) sobre o reconhecimento do nome social adotado por 

travestis e transexuais. Esses dados são pormenorizados na imagem a seguir. 
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Figura 13 – Percentual de municípios (por região) com ações e políticas específicas para LGBT (IBGE, 2012) 

 

Além desses parcos números, como nos lembram Venturi & Bokany (2011), o Poder 

Legislativo brasileiro tem estado paralisado no que tange à regulamentação de qualquer lei que 

combata preconceitos de natureza homofóbica e que tipifique e criminalize a homofobia – em que 
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pese o Brasil figurar entre os países com alto número de assassinatos de LGBT.136 Muito ainda há o 

que se fazer, é preciso dilatar a pauta da discussão sobre direitos humanos em nosso país, incluindo e 

garantindo “o direito de tentar o vôo de quem o fez sob a chancela do estado de direito, plenamente. 

Nem mais, nem menos” (COSTA, 2010, p. 15).  

Nesse horizonte, a relevância do ativismo LGBT não reside apenas em sua resistência às 

formas de degradação, intolerância, perseguição e mesmo criminalização da homossexualidade, ou 

em seu esforço de tornar públicas e visíveis experiências minoritárias, silenciadas ou marginalizadas, 

o que não é pouco. Ela está, sobretudo, em sua potencialidade de desafiar os saberes convencionais e 

as estruturas de poder inscritos na sexualidade que alicerçam a vida institucional e cultural de nosso 

tempo. Nessa perspectiva, o ativismo LGBT representa a feição contemporânea de um esforço que, 

partindo dos parâmetros postos pela Sexologia, procurou desvincular o erotismo de LGBT da 

conotação de patologia e reconstituí-lo como forma possível, legítima e vitoriosa de ser e viver. A 

mobilização dos atores que protagonizam esse ativismo constitui um repertório de ideias e técnicas 

organizacionais que compuseram um movimento amplo, marcado por estilos, comunidades e 

trajetórias particulares, reivindicando seus espaços e direitos. 

A resistência do Legislativo, o recrudescimento da violência homofóbica em nosso país e o 

tratamento dado pela imprensa às ações coletivas LGBT sugerem que será preciso ainda muita 

pressão social para reduzir as vulnerabilidades decorrentes do forte estigma com que tais identidades 

ainda são vistas em nossa sociedade e, para que, assim, avencemos na construção de direitos 

humanos efetivamente universalizados. Por isso, os próximos anos apontam para uma multiplicidade 

ainda maior de ações coletivas. Ultrapassando as paradas, LGBT precisarão permanecer lutando por 

cada vez mais espaços de gestão e representatividade estatal, através principalmente de participações 

em câmaras municipais, assembleias legislativas, ministérios do governo federal, entre outros lugares 

                                                 
136 O número de LGBT assassinados/as no Brasil quase triplicou nos últimos cinco anos, pois passou de 122 casos 
em 2007 para 336 em 2012, segundo o relatório de assassinatos de LGBT no Brasil durante o ano de 2012, 
produzido e divulgado pelo GGB (2013). Conforme o documento, no ano passado, um homossexual brasileiro foi 
morto com requintes de ódio a cada 26 horas e, no total, o número representa um aumento de 26% em relação a 
2011 e um crescimento de 177% nos últimos sete anos. Observa-se nesse documento o requinte de ódio nesses 
crimes: são enforcamentos, assassinatos com dezenas de facadas ou tiros e outras formas de tortura. A pesquisa 
aponta ainda que, em números absolutos, São Paulo foi o estado com mais vítimas, 45 em 2012.  
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de deliberação política.137 Isso permitirá não só a criação de um escudo contra as forças moralistas 

conservadoras e fundamentalistas que invadiram o poder público, como também ampliará a 

visibilidade tão necessária a esses atores para além dos espaços “guetalizados”. Será preciso, ainda 

nesse contexto, reforçar ações cujo tema seja objetivamente as diversas práticas de homofobia, com 

o intuito de conseguir a aprovação do projeto 122 de 2006, que criminaliza a violência contra LGBT. 

 Outra estratégia de resistência precisará ocorrer no próprio interior do movimento, por meio 

de uma maior conciliação entre os múltiplos segmentos que hoje o compõem, a fim de que as 

conciliações fortaleçam a unidade política, ainda que se entendam as diferenças de pleito de cada 

microgrupo. Atrelado a isso, será necessário dar ainda mais notoriedade aos problemas das pessoas 

transgêneras,138 diversificar as ações de mobilização política para inserir cada vez mais estratégias de 

visibilidade das pessoas queer em geral e ampliar o repertório de discussão sobre as questões de luta 

das pessoas bissexuais. Como novo desafio ainda, a conjuntura integrada de ações políticas da 

sociedade contemporânea exige que, cada vez mais, o movimento LGBT ultrapasse suas fronteiras 

para dialogar com outros movimentos e tratar de assuntos transversais com mais profundidade; 

assim educação, saúde, cultura, segurança, economia, política de todos os tipos, entre outras esferas, 

dividirão espaço com os temas de direitos humanos tão bem conhecidos por ativistas LGBT. Esse 

trânsito entre tais domínios provocará maior controle social exercido pelo movimento e melhor 

receptividade do Estado.139  

Um dos pontos de interseção propícios para que isso aconteça está associado ao 

estreitamento de contato do movimento com entidades de pesquisa e universidades que estudam 

sexualidade e gênero. Grupos e associações internacionais de investigação científica (como o 

Observatório de Sexualidade e Política e o Centro Latino Americano em Sexualidade e Direitos Humanos 

                                                 
137 Quanto a isso, alguns dados são pertinentes. Em 2012, dentre as 155 candidaturas de LGBT a vereador/a no 
país, apenas nove obtiveram votos suficientes para ocupar um cargo nos legislativos municipais. Somente nesse 
mesmo ano ocorreu a primeira candidatura LGBT a prefeito no Brasil, a de um homem gay na cidade de João 
Pessoa. Entretanto, ainda em 2012, o Prêmio Congresso em Foco, projeto amparado por várias entidades federais e 
que tem o objetivo de valorizar o trabalho de parlamentares que se destacam positivamente no exercício do 
mandato, elegeu como melhor deputado federal desse ano um deputado assumidamente gay e militante do ativismo 
LGBT, Jean Wyllys (PSOL-RJ). 
138 Um dos ganhos de vanguarda que o ativismo LGBT brasileiro recebeu em 2012 foi a criação da Associação 

Brasileira de Homens Trans, muito incentivada pelo primeiro homem transgênero que ganhou visibilidade nacional, 

o psicólogo João W. Neri. Essa organização inicia o promissor trabalho de tirar da invisibilidade política esse grupo 
de atores que nunca recebeu a devida representatividade no movimento LGBT brasileiro. 
139 Um avanço que só fortaleceu a política identitária do movimento LGBT foi a criação, em 2012, do Comitê 

Técnico de Cultura para Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais no Ministério da Cultura. A essa instância 
competirá apresentar subsídios técnicos e políticos para apoiar a implementação de políticas culturais voltadas para 
a população LGBT. Isso significa mais apoio governamental, mais projetos nessa área e maior visibilidade 
valorativa à cultura desses atores ainda considerada pervertida, abjeta e pecaminosa.  
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– CLAM) vinculados a programas universitários de pesquisa (por exemplo, a Associação Brasileira de 

Estudos da Homocultura – ABEH – e o Núcleo de Estudos de Gênero – Pagu) se multiplicam 

bastante. Entretanto, faz-se necessário que os estudos produzidos nesses espaços dialoguem mais de 

perto com os próprios ativistas, através da socialização de seus resultados e por meio de pesquisas 

participativas em que os próprios atores LGBT podem ajudar a elaborar.  

Nesse bojo, investigações que contemplem o estudo da representação de LGBT ainda são 

escassas (MELO, 2010; GOUVEIA, 2012), por isso, como nos recomendam Ribeiro et al (2006), 

mapear o universo de significados que são construídos sobre o ativismo produzido por esses atores 

torna-se relevante em nossos dias. Estudos desse tipo nos permitem, como pesquisadores/as da 

linguagem, compreender quais representações estão sendo negociadas, que estratégias de 

enfrentamento são construídas e de que modo podemos participar nessa empreitada de defesa dos 

direitos humanos e do acesso irrestrito à cidadania. Nesse sentido, esperamos que o resultado da 

pesquisa que relatamos nesta tese contribua para o reconhecimento da importância estratégica da 

assunção e afirmação das identidades de gênero de LGBT, bem como para sua livre manifestação.  

No próximo capítulo, apresentaremos brevemente a rede de práticas de representação da 

ordem de discurso jornalístico como um produtivo espaço para a visibilidade de LGBT e manobra 

de sentidos sobre suas ações coletivas de militância. Em particular, veremos como o gênero 

discursivo notícia se estrutura para produzir efeitos de sentido e exporemos de que forma a imprensa 

brasileira, por meio de seu jornal de maior circulação (Folha de S. Paulo), contribui para isso e que 

implicações seu modo de produzir informação pode ter na construção de imagens sobre LGBT e 

outros atores na Parada. 
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3 

PRÁTICAS SOCIAIS E INSTÂNCIAS DISCURSIVAS DA 

IMPRENSA  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Na sociedade contemporânea, tem sido comum atribuir-se grande poder performativo às 

práticas de comunicação de massa. Dentre elas, o jornalismo desponta como um dos principais 

exemplos que, em suas várias formas (impresso, digital, radiofônico, televisivo) e em suas inúmeras 

modalidades (cultural, esportivo, científico, investigativo, hard news), desempenha tarefa fundamental 

no agendamento social de temas que pautam a conversação cotidiana e estimulam o diálogo coletivo 

sobre assuntos de várias ordens que, muitas vezes, dizem respeito ao exercício democrático 

(FONTCUBERTA, 1993). Diante disso, mas ainda sustentada pelo mito da imparcialidade, a prática 

jornalística desenvolveu, ao longo da história, formas de manipulação e coerção social a partir de 

estratégias esquematicamente construídas para influenciar a compreensão e formar a opinião de 

leitores/as.  

Dentre essas estratégias, destacam-se o apagamento de conflitos sociais, a manutenção da 

ordem e do controle, a gestão da tensão e a continuidade de valores (CORREIA, 2011), atividades de 

exercício do poder que podem ser materializadas por segmentos semióticos realizados em vários 

A comunicação constrói a realidade [...][mas]não 
o faz de maneira neutra, asséptica. Muito pelo 

contrário. Essa construção é feita dentro de uma 

dimensão valorativa, isto é, juntando juízos de 
valor às notícias. Uma notícia nunca é dada 

friamente. Vai sempre embalada em valores, com 
cheiro de “bom-mau”  

 
(GUARESCHI, 2005, p. 138) 

 

 

Nunca a democracia significou que tudo possa ser 

dito. Toda democracia reconhece que há um 

conjunto de enunciados que devem ser tratados 
como crime por fazer circular preconceitos e 

exclusão travestidos de “mera opinião”  
 

(SAFATLE, 2012) 
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gêneros discursivos jornalísticos compostos por uma gama de recursos representacionais (conforme 

mostramos no primeiro capítulo) e capazes de manobrar os potenciais efeitos dos textos a depender 

dos interesses ideológicos de quem os produziu ou da instituição a que estão atrelados. Desse modo, 

partindo do princípio de que tais artifícios são a chave para qualquer projeto que busque pensar na 

representação de LGBT por meio da imprensa, focalizaremos algumas dimensões das práticas sociais 

e das instâncias discursivas da imprensa hegemônica brasileira, aquela que exerce maior poder no 

jogo do mercado que envolve a rede de práticas do mass media em nosso país.  

Assim, como proposta de reflexão sobre o assunto, discutiremos, neste capítulo, o papel da 

imprensa no interior da rede de representação através do gênero notícia no jornal impresso Folha de 

S. Paulo. Para tanto, apresentaremos quatro seções, nas quais: (1) discutiremos a importância do 

jornalismo como esfera sociodiscursiva de grande impacto no mundo hodierno140; (2) abordaremos o 

gênero jornalístico notícia como uma prática semiótica de governança, bem como destacaremos suas 

estruturas, muitas delas presentes em nossos dados; (3) apresentaremos um pouco da história de 

constituição da imprensa no estado de São Paulo, local em que ocorre o evento-alvo das notícias que 

analisamos; e, por fim, (4) dedicamos um trecho para narrar a constituição do jornal Folha de S. 

Paulo, veículo responsável pelas publicações que selecionamos para nosso corpus e espaço de grande 

alcance midiático na representação de diversos grupos sociais.  

 

3.1 O JORNALISMO E SUAS ESTRUTURAS HIERÁRQUICAS DE PODER  

 

No decorrer da última década, mais e mais pesquisadores/as das ciências humanas 

(MAGALHÃES, 2004; SPINK & SPINK, 2005; SEIXAS, 2006; RICHARDSON, 2007) têm se 

debruçado criticamente sobre a função mediadora dos meios de comunicação de massa. Segundo 

eles/as, o exercício da democracia e atuação pública são, nas sociedades atuais, fortemente 

esquadrinhados por esse domínio social, sem o qual é impossível pensar o funcionamento das 

decisões políticas no mundo hoje, de modo que “mudanças na sociedade e cultura se manifestam 

com todas as tentativas, incompletudes e contradições nas práticas discursivas heterogêneas e 

variadas da mídia” (FAIRCLOUGH, 1995, p. 52). Isso significa que esses meios de comunicação 

                                                 
140 Desde já, alertamos que nossa pesquisa não seguiu os preceitos dos estudos sobre agendamento da imprensa 
(McCOMBS & SHAW, 1972), mas partiu do conhecimento tácito das operações perlocutórias que os meios de 
comunicação exercem na vida social. Isso não significa que desconsideramos a importância da contribuição que tais 
estudos poderiam oferecer, mas que, por motivação de ordem político-ideológica, resolvemos alinhar nossa seleção 
epistemológica ao trabalho teórico mais amplo da Teoria Social do Discurso.  
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tornaram-se um lugar privilegiado de criação, reforço e circulação de sentidos, que, servindo como 

um sensível barômetro de transformação social, operam na formação de identidades individuais e 

coletivas, bem como na produção social de inclusões, exclusões e diferenças – temas fundamentais 

nos mais diversos campos das ciências humanas. 

Servindo a grupos políticos e econômicos bastante específicos, a mídia se constitui, portanto, 

numa rede de práticas sociais e num domínio de atividades discursivas que ditam severas regras 

controladoras de prestígio e poder social141 (MARCUSCHI, 2005), de forma que, “nas sociedades 

modernas, o acesso ao discurso da mídia é uma condição primária para a manutenção do consenso, e, 

portanto, o meio mais efetivo de exercer poder e dominação” (VAN DIJK, 1996a, p. 102). Nesse 

sentido, o acesso das minorias aos meios de comunicação de massa, como condição crucial para sua 

participação na definição pública de sua situação, se torna uma luta por poder (MARTINS, 2005), 

sobretudo quando se considera a lógica de naturalização das desigualdades tão presentes no 

jornalismo (SPINK, 2005). 

Como principal expressão de legitimidade da mídia, o jornalismo se configura não só como 

um nó dessa rede de práticas maior, mas também como um conjunto de práticas particulares, cuja 

autonomia, dinâmica e complexidade lhe confere a capacidade de produzir, legitimar ou transformar 

significados sociais, muitos deles em torno de temas caros para a sociedade, como democracia, 

participação popular, justiça social, entre outros. No entanto, isso não sugere que as mensagens 

jornalísticas tout court têm esse poder. Na verdade, o conjunto de práticas que compõem o 

jornalismo é o resultado de uma atividade produzida por seus usuários no seio de uma determinada 

conjuntura cultural, organizacional e social bem elaborada (CORREIA, 2009). Trata-se do “resultado 

de técnicas e práticas profissionais específicas, baseadas em relações sociais de poder particulares” 

(FAIRCLOUGH, 1995, p. 124) que se organizam, segundo van Dijk (1996a), a partir de contextos 

discursivos organizados pelas seguintes categorias: Poder, Controle e Acesso.  

Para esse linguista, os participantes da categoria Poder são os proprietários das empresas 

responsáveis pelos diversos veículos de comunicação jornalística, que têm por função tomar decisões 

                                                 
141 De acordo com Antônio Gramsci (1971), o poder social na sociedade moderna é exercido através das lutas 
hegemônicas. Fairclough (1997) assevera a tese de Gramsci, afirmando que é possível enxergar essas lutas no 
domínio da linguagem como forma de embate para a consolidação de determinados discursos, a exemplo do 
jornalismo, e consequentemente para a legitimação de determinadas construções da realidade, ao modo como 
procede a imprensa. Segundo o linguista inglês, a hegemonia discursiva coincide com a hegemonia social e o 
exercício de poder hegemônico costuma se mesclar com práticas discursivas no mundo contemporâneo, revelando 
o papel do discurso na (re)produção da dominação, que é entendida como o próprio exercício do poder social por 
elites, instituições ou grupos, geradores de constantes desigualdades sociais, dentre eles enquadram-se as grandes 
corporações empresariais jornalísticas.  
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para impor a sua ideologia ao público que consome os inúmeros produtos dessas empresas. Nessa 

conjuntura, emana um processo de subordinação que desencadeia uma hierarquia institucional entre 

os atores envolvidos numa instituição jornalística.  

Já a categoria Controle é formada, de acordo com van Dijk (1996a), por repórteres; 

pauteiros/as; redatores/as e editores/as. A função dos/as repórteres é atender às solicitações dos/as 

pauteiros/as142 e suas ações objetivam colher fatos noticiosos, selecionados de modo a cumprir os 

critérios postos pelo Poder. O papel do/a redator/a é o de transformar os dados coletados pelo/a 

repórter em dados textuais possíveis de publicação e executar tarefas como a elaboração de 

elementos contextualizadores, por exemplo o Título e o Intertítulo. Cabe a esse/a profissional a 

apreciação crítica do que será publicado, levando em conta o uso prescritivo da linguagem escrita, a 

coerência textual e a aplicação de procedimentos técnicos do jornalismo – como o emprego da 

pirâmide invertida (recurso de que falaremos mais adiante) (FOLHA DE S. PAULO, 2001). Além 

disso, a qualidade do trabalho do/a redator/a é também avaliada pela capacidade de sugerir pautas e 

de executá-las.143 As redações dos textos a serem publicados (genericamente chamados de matérias, 

no jargão jornalístico) e produzidas pelo/a radator/a são revisados pelo/a redator/a-chefe ou pelo/a 

editor/a, a fim de garantir que a ideologia do Poder esteja representada na opinião que envolve o fato 

jornalístico. Estes/as ocupam lugar de chefia e gerenciamento do trabalho exercido pela equipe de 

Controle em um determinado departamento do jornal; são, portanto, responsáveis por aspectos 

administrativos e operacionais em todas as etapas da produção e edição. 

Por fim, a categoria Acesso, conforme van Dijk (1996a), agrupa como participantes o/a 

diagramador/a, o/a ilustrador/a e o/a revisor/a, profissionais que têm por função distribuir 

semioticamente as matérias nas páginas (impressas ou digitais) a serem publicadas, para que o 

público-leitor tenha acesso a elas. Segundo o autor, o/a diagramador/a é aquele/a a quem compete 

planejar e executar a distribuição gráfica dos textos escritos e das imagens na publicação; o/a 

ilustrador/a é aquele/a que tem a seu cargo criar ou executar desenhos artísticos ilustrativos ou 

técnicos de caráter jornalístico, tais como infográficos e tabelas; já o/a profissional que chamamos de 

                                                 
142 Essas solicitações seguem aquilo que, no jornalismo, é chamado de pauta, isto é, o conjunto de assuntos que, 
decididos em reunião por redatores/as, editores/as e pauteiros/as, será trabalhado pelos/as repórteres, para serem 
transformados em textos publicáveis no veículo jornalístico (LAGE, 2006b). É também nessa reunião que se 
decidem quais são os assuntos mais importantes, os que exigem a mobilização de equipes maiores e que dependem 
da contratação de consultorias. Segundo Kindermann (2003), a pauta pode ser considerada ainda como a série de 
orientações transmitidas ao/à repórter, para situá-lo/a sobre o tema que investigará e para norteá-lo/a acerca de 
algumas nuanças dos acontecimentos que ele/a vai cobrir, como: onde, com quem e de que forma obter a melhor 
informação; que instrumentos usar para isso; por que meio chegar aos/às informantes etc. 
143 Em algumas empresas jornalísticas, o/a repórter pode acumular a função de redator/a.  
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revisor/a fica responsável por averiguar as provas tipográficas da matéria jornalística, finalizando o 

trabalho de supervisão textual e técnica, no entanto, em muitas empresas de comunicação, essa 

função é feita por repórteres e editores/as.  

Tais categorias hierárquicas de uma instituição jornalística estruturam, para van Dijk (1996a), 

o jogo de poder responsável por aquilo que obtemos como informação, pois são os atores que 

constituem essas categorias – imbuídos de valores e desejos, bem como posicionados por 

aparelhamentos ideológicos – quem embalam as notícias, elaboram as opiniões e orientam os 

sentidos do que a população em geral consome como verdade sobre diversos acontecimentos. Tal 

jogo de poder instaura ideologias que operam por intermédio dos produtos semióticos resultantes de 

todo o processo jornalístico, o qual funciona como um instrumento de ação social que conquista 

consenso e realiza construções simbólicas (THOMPSON, 1995), como apreciação, discriminação, 

repúdio, desejo, julgamento, entre outras reações sobre o que é apreendido nos meios de 

comunicação em geral. 

A exemplo das informações sobre ações coletivas de grupos minoritários como LGBT, é a 

atuação do Poder que seleciona as várias possibilidades discursivas sobre o que é transmitido em 

noticiários acerca de eventos como as Paradas. Ou ainda, de forma semelhante: sobre os modos que 

a indústria do entretenimento (programas de tv humorísticos, peças de teatro cômicas, telenovelas 

etc.) costuma representar LGBT, estereotipando sua imagem como indivíduos melindrosos e 

promíscuos sexualmente.   

O papel do Controle, nesse processo, é engendrar a ideologia do Poder na totalidade de 

práticas que o veículo jornalístico executa (captação de informações, sistematização de dados, 

produção de textos e revisão final), buscando naturalizá-la, para que atinja o status de senso comum. 

Sob essa perspectiva, Leal (2009) nos lembra que é nessa fase do processo jornalístico que a 

imprensa elabora representações sobre as ações coletivas de minorias, buscando, na maior parte das 

vezes, segundo a autora, mitigar as reais razões dessas atividades. 

Isso acontece porque é na prática do Controle que as dimensões das formas e dos sentidos 

das práticas discursivas podem colaborar para a produção, a reprodução ou a transformação das 

relações de poder (FAIRCLOUGH, 2001). Em outros termos, o Controle – ou seja, o papel de 

repórteres, redatores/as e editores/as – no esforço de manter a ideologia do Poder, revela uma rede 

de práticas particulares capaz de manipular informações em favor de seus interesses, em geral 

classistas, patriarcais e conservadores, logo racistas, homofóbicos e misóginos. Nisso, os atores que 

formam a categoria Acesso contribuem indivisivelmente com o objetivo de dar acabamento aos 
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produtos materiais resultantes da demiurgia do Controle. O que significa que, no Acesso, estão os 

elementos que vão finalizar essa cadeia de produção ideológica e fazer chegar (naturalmente, com a 

ajuda da técnica de impressão e distribuição) o discurso sistematicamente elaborado para estabelecer 

o acesso (como o próprio nome da categoria pressupõe) do público à ideologia do Poder, que 

invariavelmente está presente nos textos publicados. 

Situa-se aí nessa etapa a preocupação com a cor, o tamanho e a disposição do texto; se este 

recebe imagem ou se vem acompanhado com algum recurso ilustrativo (infográfico, mapa, ícones em 

geral); com a localização numa seção específica do jornal (caderno); o uso de determinada variedade 

linguística (adequação da linguagem para o público-alvo); entre outros recursos típicos do 

fechamento de uma matéria. Essas preocupações dão corpo a escolhas lexicogramaticais, 

responsáveis, ao fim e ao cabo, por configurações semióticas que ajudam na representação almejada 

pelo Poder. Assim, sob o horizonte da imprensa hegemônica, oligárquica e elitista que impera no 

Brasil, ações coletivas de contestação lideradas por grupos que militam contra o preconceito e a 

exclusão social – tais como aqueles que formam o conglomerado movimento LGBT – são preteridas 

e silenciadas no discurso veiculado por essa imprensa dominante (RAMALHO, 2005; LEAL, 2009), 

através do trabalho de tais instâncias teorizadas por van Dijk (1996a).  

Práticas de apagamento total e tratamento hostil prestado a grupos minoritários como esse 

são historicamente comuns na imprensa brasileira, de maior alcance, grande inserção mercadológica e 

visibilidade, o que a caracteriza como afamada apoiadora de regimes políticos totalitários, sendo, 

muitas vezes, assumidamente direitista, como veremos. À disposição dessas práticas encontram-se 

atividades sociais que se realizam como ações semióticas produzidas para serem publicadas pelos 

variados veículos de comunicação que compõem a imprensa em geral, a elas dá-se a denominação 

genérica de gêneros discursivos do jornalismo ou simplesmente gêneros jornalísticos. 

Hoje existem muitos gêneros jornalísticos, cada qual com seu formato, origem e aparato 

técnico. Diante disso, Bonini (2004) esboça uma indagação: O que pode ser considerado de fato um 

gênero discursivo jornalístico? Lembremos, como vimos no primeiro capítulo, que gêneros, no bojo 

da TSD de Fairclough (2003), associam-se a atividades específicas, ligadas a práticas particulares, as 

quais, na esfera jornalística, significam um conjunto de parâmetros de textualização que, em função 

do lugar onde se situa (jornal, telejornal, website jornalístico, entre outros espaços), estrutura um 

propósito comunicativo (noticiar, opinar, criticar, localizar) e, com relativa estabilidade e autonomia, 

responde aos seguintes critérios: (1) atender aos propósitos comunicativos do jornal, ou seja, relatar 
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fatos e informações recentes interpretando-os ao desencadear processos opinativos; bem como (2) 

estar de acordo com a estruturação dos seus meios de veiculação (BONINI, 2004). 

 No próximo tópico apresentaremos uma classificação para os gêneros jornalísticos e nos 

concentraremos no estudo da notícia, gênero (ou área discursiva, como veremos) considerado a base 

linguístico-discursiva da ação de reportar dados sobre diversos acontecimentos na rede de práticas do 

jornalismo e, por isso, a forma mais comum de produzir informação nesse domínio. Além disso, 

como já esclarecemos nesta tese, é por meio dessa atividade discursiva que o ativismo LGBT e seus 

atores são representados com mais frequência nos jornais, especialmente na Folha de S. Paulo. 

 

3.2 NOTÍCIA JORNALÍSTICA – prática de representação e governança 

 

Tratar de gêneros jornalísticos é uma tarefa um tanto complexa, dado que estudos desse tipo 

na área da Comunicação são recentes e, de acordo com Bonini (2003), não definem claramente o que 

é um gênero jornalístico e qual a sua forma de constituição. Todavia, em geral entende-se, conforme 

Kindermann (2003), que historicamente a conhecida distinção entre as categorias de jornalismo 

informativo e jornalismo opinativo sugere uma saída para resolver o problema de categorização. Essa 

diferença surgiu, segundo Melo (1992), para classificar os gêneros discursivos jornalísticos sob duas 

vertentes, respectivamente o que ele chama de reprodução do real e leitura do real. Conforme esse 

autor, no primeiro caso tem-se a observação da realidade e a descrição do que interessa à instituição 

jornalística e, no segundo, a opinião, a análise e a avaliação da realidade. 144   

Para Melo (1992), nesse sentido, o texto jornalístico assume duas modalidades: a descrição 

dos fatos e a versão dos fatos, sendo necessário estabelecer fronteiras respectivamente entre a 

descrição e a valoração do real.145  Entretanto, Chaparro (1998), ancorando-se numa perspectiva 

                                                 
144 Percebe-se, nesse critério adotado por Melo (1992) (a reprodução do real), um certo descompasso com as atuais 
concepções de linguagem, que são vistas como constitutivas do real e questionam a objetividade jornalística por 
meio de estudos de interface entre a Comunicação e a chamada Linguística Discursiva (LARA, 2009; PONTES, 
2010; SEGUNDO, 2012). Nessa perspectiva, ressaltamos que não necessariamente a opinião, a análise e a avaliação 
estão concentradas apenas no jornalismo opinativo; gêneros informativos também podem apresentar pontos de 
vista do locutor, demonstrar certo grau analítico sobre os fatos e apresentar apreciações acerca do que tratam, uma 
vez que gêneros jornalísticos em geral se movem na direção que lhes é dada pelas forças sociais que os controlam 
(o Poder), assim como refletem o compósito de valores, preconceitos e estereótipos de seus/as produtores/as. Não 
há, portanto, uma realidade objetiva, à parte no mundo, para ser descrita pelo jornalismo. 
145 É sempre importante lembrar que essa categorização não é consensual entre os/as comunicólogos/as. Segundo 
Erbolato (1991) e Lage (2006b), por exemplo, os jornalismos informativo e opinativo convivem com outras 
categorias, como o que chamamos de jornalismo interpretativo (que atua com mais profundidade na análise dos 

fatos noticiosos) e o jornalismo de entretenimento ou diversional (aquele que tem a função de informar para o 
lazer).  
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pragmática e sob uma visão que considera o sujeito enunciador, sua história e sua ideologia, faz uma 

releitura da concepção de Melo (1992) com base em dois posicionamentos críticos. O primeiro deles 

é o de que o paradigma informação/opinião não serve mais (se é que já serviu) como critério para a 

tipificação das formas discursivas do jornal, pois a atividade jornalística não se orienta guiada pelo 

critério da objetividade. Pelo contrário, para o autor, o fazer jornalístico está imerso em uma teia de 

processos e razões sociais, de modo que opinião e informação se imbricam e, evidentemente, “os 

juízos de valor estão lá, implícitos, nas intencionalidades das estratégias autorais, e explícitos, nas 

falas (escolhidas) dos personagens, às vezes até nos títulos” (CHAPARRO, 1998, p. 114). O segundo 

posicionamento argumenta que os gêneros estão atrelados a uma prática social complexa que envolve, 

como falamos, elementos ideológicos, mais do que a um critério de se posicionar alternadamente 

entre a neutralidade e o envolvimento.  

A partir dessas críticas, Chaparro (1998) recorre a vários/as teóricos/as da Literatura, da 

Linguística e da Comunicação e elege outras categorias para classificar os gêneros jornalísticos. 

Postula, então, que eles podem ser amplamente categorizados em Gêneros do Relato e do Comentário, 

pois esses termos correspondem socialmente às duas principais ações jornalísticas: relatar e comentar 

a atualidade. Podemos caracterizar os Gêneros do Comentário como atividades semióticas que 

objetivam eminentemente persuadir o público-leitor com opiniões fundamentadas na ideologia do 

Poder ou assinadas por profissionais contratados pelas empresas jornalísticas para emitir pareceres 

ou comentários sobre assuntos de pertinência para a linha editorial do veículo. 146  Para esses, 

Chaparro (1998) cita como exemplo: artigo de opinião, resenha, editorial, cartas, entre outros. Já os 

Gêneros do Relato são aqueles constituídos de forma predominantemente narrativo-expositiva e que 

servem fundamentalmente para cobrir acontecimentos sem o objetivo explícito de lançar opiniões de 

                                                 
146 Em geral, as empresas de comunicação hegemônicas dizem assumir um perfil pluralista e democrático e também 
alegam respeitar a liberdade de expressão dos/as profissionais contratados/as, acatando a opinião que emitem nos 
textos por eles/as produzidos para os veículos dessas empresas. No entanto, é sabido que muitas delas coíbem 
esses/as profissionais para garantir que seus textos reverberem a ideologia imposta pelo Poder.  
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seus locutores ou da empresa jornalística. Dentre eles, o autor destaca a entrevista, a nota, a 

reportagem e a notícia.147 

Quanto ao gênero que Chaparro (1998) denomina de notícia, alguns estudos sobre linguagem 

jornalística (LAGE, 2006a; RODRIGUES, 2007; CORREIA, 2009, 2011) o referem de duas 

maneiras: (1) em sentido amplo, isto é, a tudo aquilo que um veículo jornalístico publica, aplicável às 

comunicações apresentadas periodicamente sobre o que possa ser considerada informação nova, 

atual e interessante para as pessoas (quando falamos assim de notícia, englobamos os diversos 

gêneros discursivos do jornalismo informativo) e (2), ao contrário disso, em sentido estrito ou 

técnico, correspondendo a um gênero discursivo autônomo dentre o conjunto dos gêneros 

jornalístico informativos.  

Nessa segunda perspectiva, a notícia, conforme Lage (2006a), é o mais banal dos textos 

jornalísticos e compõe-se de um esquema canônico proposto pelo estadunidense Harold Lasswell 

(1978 [1948]), que designa um texto com, no mínimo, os seguintes traços: predominantemente 

expositivo-narrativo, caracterizado pela existência de título, subtítulo e de parágrafos iniciais onde se 

procura responder a sete questões consideradas fundamentais sobre o acontecimento noticiado (O 

quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Para quê?), das quais as cinco primeiras devem ser 

respondidas no primeiro parágrafo e as duas últimas no segundo. Esses traços são estruturados por 

um método chamado “pirâmide invertida”, “técnica de redação jornalística pela qual as informações 

mais importantes são dadas no início do texto e as demais, em hierarquização decrescente, vêm em 

seguida, de modo que as mais dispensáveis fiquem no final” (FOLHA DE S. PAULO, 2007, p. 

93).148 Além disso, no desenvolvimento da notícia, alguns detalhes e explicações são acrescentados 

sobre o fato, sem necessariamente interferir na compreensão geral. O exemplo da figura 14 aponta 

essas exigências numa notícia de nosso corpus. 

                                                 
147 Embora muitas pessoas usem como similares, os gêneros discursivos notícia e reportagem, segundo Laje (2006a), 
possuem distinções substanciais. Para esse autor, ambos são gêneros autônomos, sendo que o primeiro cuida da 
cobertura de um fato ou uma série de fatos, é inédito, atual e relativamente breve, pois descreve o acontecimento, e, 
no máximo, seus efeitos e consequências. Já a reportagem, de acordo com ele, faz um levantamento mais extenso 
de um assunto; parte da notícia, desenvolvendo uma sequência investigativa e apurando as origens do fato, razões e 
efeitos. A reportagem abre o debate sobre o acontecimento, desdobra-o em seus aspectos mais importantes e o 
divide, discutindo-o em uma maior extensão do veículo. Por esses motivos, Lage (2006a) considera que ela 
possibilita um registro noticioso mais atemporal. Esse autor explica que, em geral, o que define se a produção 
jornalística constituirá uma notícia ou uma reportagem é a pauta, seus propósitos e escopos. Para as notícias, as 
pautas decorrem de fatos programados, da continuidade de eventos ocorridos e seus desdobramentos. Já para a 
reportagem, a pauta deve indicar a maneira como o assunto vai ser abordado, o tipo e a quantidade de ilustrações, o 
tempo de apuração, o tamanho e estilo da matéria, os deslocamentos da equipe, entre outros detalhes. 
148 Essa é a técnica mais adotada para a construção das notícias nos jornais do Ocidente, por isso é usada pela Folha 
como norma de composição de seus textos noticiosos (FOLHA DE SÃO PAULO, 2007). 
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Figura 14 – Estruturas da pirâmide invertida na notícia sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo 
publicada em 07 de junho de 2010 

 

Segundo Fontcuberta (1993), a notícia não começa no momento de sua redação nem acaba 

no momento de sua recepção. Longe desse processo interativo, esse modo de materializar a 

informação é um autêntico sintoma social e a análise de sua produção arrola muitas pistas sobre o 

mundo que nos rodeia e ajuda-nos a questionar “o que as pessoas estão fazendo discursivamente” 

(FAIRCLOUGH, 2003, p. 70). Isso se torna potencialmente útil para discutirmos os propósitos das 

atividades sociais e o papel de governança da notícia, isto é, como ela ajuda a controlar não só os 

discursos (representações), mas as práticas sociais como um todo, funcionando na regulação das 

maneiras como as coisas são feitas (FAIRCLOUGH, 2003). Esses propósitos são associados a redes 
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de práticas especializadas no controle de outras práticas sociais, sendo comumente por meio delas 

que muitas instituições se comunicam com indivíduos e exercem poder sobre eles. As notícias, como 

aponta Fairclough (2003), associadas aos meios de comunicação que integram o “aparato de 

governança” da mídia, podem regular e controlar os eventos noticiados e as maneiras como as 

pessoas reagem a esses eventos.  

Desse modo, mais do que informar a sociedade, esse gênero discursivo veicula 

enquadramentos, marcos interpretativos que participam da construção individual de um horizonte de 

referências culturais; está presente nos processos da construção da realidade social; e institui novos 

saberes que estruturam a pauta da vida cotidiana, como já apontamos. Isso significa que inúmeras 

faces da vida social – a educação familiar e escolar, a atividade política, as estratégias de difusão de 

ideias e produtos, o acesso e a geração de conhecimento, os processos individuais ou coletivos de 

construção identitária, entre outras – são permeadas pela comunicação midiática da notícia, vista 

como elemento de estruturação e transformação dessas faces (RESENDE & PEREIRA, 2010). 

Nesse sentido, como gêneros de governança, Lage (2006a) afirma que a notícia não apresenta 

sempre os acontecimentos na mesma ordem em que ocorreram na realidade. O/A jornalista, após 

apurar um fato, recorta-o, exclui algumas circunstâncias temporais ou espaciais consideradas pouco 

relevantes e produz a notícia partindo do que julga mais importante. Com isso, podemos perceber a 

influência ideológica na escolha dos textos noticiosos; no enfoque dado aos mesmos; na importância 

que o veículo de comunicação atribui a determinados acontecimentos, através da seleção de temas, 

da recorrência em que eles aparecem, do lugar onde são publicados, sob que títulos ou chamadas são 

indicados; e também na escolha das estruturas retóricas, do léxico e dos mecanismos de 

representação. 

Segundo Teun van Dijk (1996b), não é uma tarefa das mais fáceis precisar o conceito de 

notícia; nenhuma definição será suficientemente satisfatória. Isso porque a noção de notícia é 

ambígua, tem um uso bastante extenso e não se refere apenas ao domínio do discurso jornalístico. O 

termo “notícia” é usado para designar distintos gêneros discursivos em diferentes domínios. Como 

lembra o autor, o conceito geral de notícia como “informação nova” aparece em falas cotidianas, a 

exemplo de “Tenho más notícias para você” ou “Quais são as últimas notícias de seu filho?”, noção 

que difere do conceito de notícia relacionado à mídia, que se verifica em “Você viu as notícias à 

noite?”. Esta, por sua vez, também apresenta ambiguidade, pois pode aludir a uma nova matéria ou 

às novas informações veiculadas em algum programa de tv. 
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A partir das observações desse linguista, a notícia não significa somente um gênero específico, 

mas uma atividade discursiva inserida no domínio jornalístico, isto é, uma ação – a de noticiar – que 

se realiza em diversos gêneros discursivos. Diante dessas questões, van Dijk (1996b) afirma que a 

notícia relacionada à mídia pode apresentar os seguintes conceitos: 

1. nova informação sobre fatos, objetos e pessoas; 

2. um programa (de televisão ou de rádio, por exemplo) no qual se apresentam itens jornalísticos 

(sendo sinônimo de noticiário); 

3. um item ou informe jornalístico, como, por exemplo, um texto do rádio, da televisão ou do jornal, 

no qual se oferece uma nova informação sobre acontecimentos recentes.  

Diante do fato desses conceitos apresentarem ambiguidade e apontarem para um objeto 

extremamente amplo, o autor assinala a necessidade de restringir seu objeto de análise nos estudos 

que desenvolve. Por isso, esclarece que sua opção é pelo conceito apresentado no item 3, pois seu 

trabalho diz respeito à análise de textos responsáveis pela divulgação de notícias estritamente no 

domínio discursivo jornalístico. No entanto, van Dijk (1996b) desconsidera em sua análise as notícias 

veiculadas no rádio e na tv, concentrando-se na investigação do discurso jornalístico impresso 

veiculado nos jornais de circulação diária.  

A estrutura da notícia jornalística evidencia um conteúdo específico e o faz a partir de uma 

macroestrutura textual funcional. Ela é relativamente estável, podendo variar conforme a mídia, mas, 

em geral, segue os padrões internacionais, procurando conciliar a linguagem formal e a coloquial 

(LAGE, 2006b). Segundo van Dijk (1996b), em geral, o discurso jornalístico de caráter informativo 

apresenta um esquema textual da notícia dividido pela hierarquização de duas categorias textuais: 

Resumo e Relato. A primeira é um conjunto de fatores perspectivos de contextualização 

(MARCUSCHI, 2009), expresso pelo que van Dijk (1996b) chama de textos-reduzidos, isto é, 

estruturas que, segundo o autor, enfocam as principais informações que o jornal deseja que o 

público-leitor saiba sobre o texto-expandido da notícia, caracterizada por esse linguista como Relato.  

O Resumo, segundo van Dijk (1996b), agrupa as seguintes estruturas de contextualização: 

Manchete e Abertura (locados exclusivamente nas capas dos veículos jornalísticos); Chapéu e Título 

(localizados nas capas e/ou no interior dos cadernos); Linha Fina, Lide e Sublide (inseridos apenas 

nos cadernos). São geralmente os primeiros elementos a serem processados na leitura e servem para 

organizar as expectativas sobre o assunto tratado, nomear as notícias, despertar o interesse do/a 

leitor/a e estabelecer vínculos com informações textuais e extratextuais. Tudo isso determina se a 

notícia vai ser lida ou posta de lado e, portanto, esses elementos são preocupações permanentes de 
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editores/as, que exigem uma exímia produção dessas estruturas, para que sejam atraentes e capazes 

de tornar claro e preciso o objeto da notícia, mas que, acima de tudo, incitem o público a se 

interessar pelo que está publicado.  

No percurso de leitura de uma notícia, o acesso às informações do Resumo se dá 

normalmente por meio da ordem apresentada (Manchete > Abertura > Chapéu > Título > Linha 

Fina > Lide > Sublide), o que implica um processamento centrípeto de leitura que perpassa essas 

estruturas do Resumo até chegar ao Relato, que discutiremos mais adiante. Portanto, há estratos de 

contextualização do acontecimento relatado que são mais evidenciados do que outros e, por isso, 

potencialmente capazes de objetivar os atores representados na notícia. Em outras palavras, quanto 

mais próxima à exterioridade do Resumo estiver um fato ou um ator citado na notícia, mais 

visibilidade eles alcançarão, pois, assim, será mais fácil notá-los. Um olhar sobre essa localização do 

ator social no Resumo é muito produtivo para nossa análise neste estudo, pois pode revelar o grau de 

notoriedade dado a ele na matéria.  

A Manchete, estrutura que corresponde à sentença de maior destaque, é, em geral, composta 

por letras de destaque (caixa-alta e negrito) e publicada no alto ou no centro da capa do veículo. 

Indica o fato jornalístico que o Poder e o Controle consideram de maior importância entre as 

notícias contidas na edição (SILVEIRA & PAULA, 2009).149 Ela pode intitular um texto de capa ou 

apontar para uma notícia no corpo do caderno. Cada edição de um jornal só possui uma Manchete e 

sua escolha deve-se a critérios de noticiabilidade, tais como enumera Lage (2001): atualidade, 

identificação social, intensidade, ineditismo e identificação humana. Por se tratar de um dos 

primeiros textos a que o público tem acesso no jornal, a Manchete é responsável por constituir um 

dos fatores retóricos que determina as chances de o jornal ser comprado. Como veremos no capítulo 

seguinte, nossos dados não apontam para o registro dessa estrutura, porém, a fim de que percebamos 

como ela se configura, apresentamos a imagem de um caso de Manchete numa das edições que 

selecionamos para análise, mas sem que ele faça referência ao nosso objeto. 

 

                                                 
149 Alguns teóricos da linguagem, a exemplo de Marcuschi (2002), consideram a Manchete um gênero discursivo em 
si. Essa justificativa se dá em virtude do espaço em que ela aparece (em geral na capa ou distante do relato da 
notícia) e da projeção de leitura, isto é, há a possibilidade de lê-la e compreendê-la sem ler ou sequer visualizar o 
texto para o qual aponta. No entanto, há outras perspectivas de compreensão científica da Manchete, tal como 
Silveira & Paula (2009), que a entendem como um índice de leitura que funciona como um hiperlink capaz de 
sinalizar o texto, que poderá ser lido ou não, mas que está indivisivelmente atrelado à Manchete. 
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Figura 15 – Manchete da edição da Folha de S. Paulo publicada em 23 de junho de 2003  

 

Segundo Falcone (2005), Abertura ou Entrada são os nomes daquilo que nos jornais tem a 

função de um ou mais parágrafo-resumo, contendo as principais informações de uma notícia ou 

entrevista situadas no interior do caderno. Pouco selecionada para resumir notícias simples, trata-se 

de uma introdução ao Lide, publicada com destaque e, inclusive, intitulada com tamanho e estilo de 

letras diferenciados do restante do texto. Pode vir na capa ou ainda introduzindo uma entrevista 

pingue-pongue. As edições da Folha onde foram publicados os nossos dados possuem algumas 

Aberturas, como podemos ver na figura 16. Essa estrutura é considerada para nós parte integrante do 

objeto que analisamos, uma vez que a entendemos como vinculada ao projeto de representação por 

meio da linguagem verbal que o jornal empreendeu em torno da notícia. 

 



182 

 

 

Figura 16 – Abertura da notícia sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo publicada em 11  
de junho de 2012 

 

O Chapéu é uma estrutura opcional no texto jornalístico e consiste numa palavra ou num 

grupo nominal colocado acima do título de uma notícia, com o objetivo de caracterizar o tema da 

matéria. Para van Dijk (1996b), funciona, do ponto de vista argumentativo, como uma palavra 

designativa usada para definir o conteúdo da notícia e, do ponto de vista discursivo, como um tópico 

que orienta o foco do texto. Esse autor salienta que tal elemento desempenha um papel fundamental 

na comunicação jornalística, pois sumariza conceitualmente o texto e especifica a sua informação 

mais importante, respondendo à pergunta: Sobre o que fala a notícia? Geralmente recebe destaque 

com negrito ou caixa-alta e é formado por substantivos ou substantivos adjetivados. Em nossos 

dados, há algumas notícias antecedidas por Chapéu, por isso essa estrutura será levada em 

consideração na análise.  
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Já o Título corresponde a um elemento obrigatório de contextualização da notícia e 

proporciona ao jornal manter o controle discursivo, pois boa parte da compreensão de um texto é 

monitorada pela interpretação do Título, que estabelece vínculos com informações textuais e 

extratextuais, as quais orientam o público para a conclusão a que deve chegar (AGUIAR, 2002). Ele 

funciona como um índice de leitura do texto e, portanto, para o jornalismo, deve ser atraente, de 

entendimento imediato ou provocativo. Como fatores de contextualização, tanto o Chapéu quanto o 

Título, ao mesmo tempo em que nomeiam o texto, despertam o interesse do/a leitor/a, ativando 

seus conhecimentos prévios. A seguir, apresentamos exemplos de Chapéu e Título retirados de 

nossos dados. 

 

 

Figura 17 – Chapéu e Título da notícia sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo publicada em 30 
de maio de 2005 

 

A Linha fina, por sua vez, como o Chapéu e a Abertura, é uma categoria opcional no gênero 

notícia e tem uma função semelhante ao texto da Abertura. No geral, serve para acrescentar 
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informações além do título, orientar a leitura, assim como legitimar o controle discursivo (VAN 

DIJK, 1996b). Presume-se que o/a leitor/a pode ser alguém que tem pouco tempo para ler a notícia, 

precisa da informação, mas não pode demorar muito até saber o que lhe interessa. A Linha Fina, ou, 

às vezes, chamada de subtítulo, exerce, portanto, a função de facilitar a vida desse/a leitor/a ao 

completar o que está no título, acrescentando mais alguns dados do texto. Além disso, juntamente 

com o Chapéu e o Título, essa estrutura tem ainda a função de atrair o/a leitor/a para o texto. Em 

nossos dados, constatamos alguns casos de Linha Fina. A figura 17 mostra um deles, mas, para 

esclarecermos melhor, destacamos outro na imagem a seguir. 

 

 

Figura 18 – Linha Fina da notícia sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo publicada em 27 
de junho de 2011 

 

Já o Lide, sumariamente, podemos afirmar que é a abertura da notícia em si, constituída pelos 

elementos fundamentais do relato a ser desenvolvido (ERBOLATO, 1991). Ele corresponde ao 

primeiro parágrafo e, como sinalizamos, deve responder às questões “O quê?”, “Quem?” “Onde?”, 

“Quando?” e “Como?”. Essas marcas interrogativas são respondidas nesse parágrafo com o objetivo 

de deixar, logo no começo do texto, os/as leitores/as bem esclarecidos/as sobre o fato noticioso, 
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principalmente aqueles/as que não dispõem de tempo suficiente para ler todo o texto. Ele torna 

possível ao público-leitor tomar conhecimento do essencial da notícia ao ler apenas o primeiro 

parágrafo (FOLHA DE S. PAULO, 2007). A partir dessas respostas, o Lide estrutura o topo da 

pirâmide invertida, permitindo que as informações mais importantes apareçam no início do texto, 

restando ao desenvolvimento da notícia que alguns detalhes e explicações sejam acrescentados sobre 

o fato, sem necessariamente interferir na compreensão geral dele. O Sublide, por sua vez, é uma 

continuação do Lide, pois responde a perguntas secundárias ou menos relevantes (segundo conceitos 

jornalísticos), tais quais, “Por quê?” e “Para quê?” (VAN DIJK, 2006b). Nele já constam as citações 

de entrevistados/as, mas é, nos parágrafos seguintes, onde preferencialmente estão os discursos 

diretamente reportados. Para esses demais parágrafos, não há uma estrutura rígida de organização, 

podendo ocorrer de forma diferenciada, dependendo do espaço cedido ao fato noticiado. 

Analisaremos em nossos dados o Lide e o Sublide, mas não destacaremos suas funções comparando-

as com o restante do texto subsequente, isto é, o Relato.   

 

 

Figura 19 – Lide e Sublide da notícia sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo publicada em 14 
de junho de 2009 



186 

 

 

Ainda há outros constituintes da notícia que não foram contemplados por van Dijk (1996b) 

como parte do Resumo, mas que registramos aqui, pois foram encontrados em nossos dados. São 

eles: Chamada, Olho, Intertítulo, Texto-legenda e Foto-legenda. 

A Chamada é um parágrafo pequeno, geralmente formado por apenas um período simples, 

que, do mesmo modo que a Abertura, situa-se na capa do jornal para resumir a notícia inserida no 

veículo, entretanto, ao contrário dessa outra estrutura, apresenta apenas as informações essenciais do 

acontecimento reportado ou aquelas mais relevantes para o jornal (FOLHA DE S. PAULO, 2007). 

Além disso, a Chamada também pode possuir Título, Chapéu ou os dois elementos juntos; por ser 

um texto de pequena extensão, pode vir amalgamada com a descrição de alguma imagem, ou mesmo 

a uma Foto-legenda; e, como outras estruturas de capa que citamos, é considerada por alguns como 

um gênero discursivo à parte da notícia em si. Alguns textos que analisamos receberam Chamada, 

por isso levaremos em consideração essa estrutura para a nossa análise. A seguir, exemplificamos um 

registro dessa estrutura atrelado a uma notícia que serviu de corpus à nossa pesquisa.  

 

 
Figura 20 – Chamada da notícia sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo publicada em  

07 de junho de 2010 
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O Olho é um parágrafo ou um excerto do texto, que se coloca em posição destacada na 

página, geralmente em corpo maior e eventualmente em cor diferente (FOLHA DE S. PAULO, 

2007). Tem o objetivo de chamar a atenção do/a leitor/a para o ponto (ou os pontos) de mais relevo 

que a matéria contém, segundo o jornal. Pode ainda ser textualizado no formato de uma citação da 

fala de algum/a entrevistado/a durante a captação de informação para produzir a notícia e, muitas 

vezes, é colocado no interior ou na lateral do texto, sendo, nesses casos chamados de Olho de 

Continuidade e ocorrendo, muito comumente, em notícias de revista. Chamado também de Destaque, 

essa estrutura está presente em alguns dos textos de nosso corpus e iremos considerá-la em nossa 

análise. Na figura 21, apresentamos um exemplo. 

 

 

Figura 21 – Olho da notícia sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo publicada em 25  
de maio de 2008 
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O Intertítulo é qualquer outro título usado na notícia (em geral em reportagens) para dividir 

os tópicos discursivos (FOLHA DE S. PAULO, 2007). Atualmente é quase consensual que o 

Intertítulo entra onde o desenho da página e o texto pedem, deixando de existir, na prática, uma 

regra para colocar essa estrutura. Alguns de nossos dados possuem Intertítulo, como apontaram 

exemplos que já mostramos aqui, mas, para localizar melhor esse elemento, destacamo-lo na imagem 

seguinte. 

 

 

Figura 22 – Intertítulo da notícia sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo publicada em 17 
de junho de 2006 

 

Por fim, o Texto-legenda de fotografia tem a função de completar a informação constante na 

imagem que corresponde a algo citado na notícia (FOLHA DE S. PAULO, 2007). Geralmente 

constitui-se de uma ou duas linhas de texto escrito localizada logo abaixo da foto, sendo 

excepcionalmente usado acima ou ao lado dela. Por ser a fotografia um dos primeiros elementos que 

atraem o público à página de um jornal, é comum as redações recomendarem que essa estrutura seja 

atraente, objetiva e, sobretudo, informativa; não servindo apenas para descrever a imagem, embora 
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não possa deixar de cumprir essa função (FOLHA DE S. PAULO, 2007). Como já sinalizamos 

noutro momento aqui nesta tese, não analisamos esse elemento em nossos dados, pois acreditamos 

que isso conduziria a fazer uma análise também do que a foto retrata, o que não é nosso objetivo. De 

qualquer forma, segue um exemplo de Texto-legenda para que fique claro sobre o que estamos 

falando. 

 

 

Figura 23 – Texto-legenda de foto associada à notícia sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo 
publicada em 10 de junho de 2007 

 

É importante não confundir o Texto-legenda com a estrutura Foto-legenda. Esta pode ter uma 

descrição escrita com maior extensão (até quatro linhas), onde se narra ou se descreve o 

acontecimento que a fotografia ilustra, sem qualquer outro texto noticioso atrelado (FOLHA DE S. 

PAULO, 2007). Pode ser concebido como um gênero autônomo do jornalismo, mas, ao funcionar 

como chamada da notícia, esse gênero é considerado em nossa pesquisa como também uma 

estrutura do Resumo explorada na capa, que dirige a leitura à notícia, como um índice do que o 

público-leitor encontrará no interior do caderno sobre o acontecimento citado. Em nossos dados, 
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encontramos algumas estruturas como essa, sempre presentes na capa. Um exemplo vem a seguir 

para reconhecermos bem. 

 

 

Figura 24 – Foto-legenda associada à notícia sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo publicada em 18 
de junho de 2001 

 

De acordo com van Dijk (1996b), essa organização do Resumo que citamos tem o intuito de 

direcionar a compreensão do fato reportado. Já o Relato, ou texto expandido, é, segundo esse autor, 

o que resta após o primeiro e o segundo parágrafos (Lide e Sublide), o espaço onde estão dispostos 

os eventos e as consequências dos fatos narrados, o lugar para as citações das pessoas entrevistadas e 

onde é descrita a notícia propriamente dita (VAN DIJK, 1996b, 2004b). Caracteriza-se ainda como o 

local em que o/a jornalista tem espaço para as suas conclusões, especulações ou expectativas sobre o 

fato noticiado, não apresentando estrutura especial e sendo carregado de dados facultativos à 

compreensão do acontecimento. Visualizemos o que corresponde a esse trecho na figura 25. 
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Figura 25 – Relato (texto expandido) de notícia sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo publicada em 
18 de junho de 2006 

 

Esse esquema textual da notícia proposta por van Dijk (1996b) e que descrevemos 

brevemente aqui é um dos estudos mais sistemáticos sobre esse gênero. Após analisar 250 jornais, 

coletados em 100 países, dos quais 700 matérias foram submetidas à análise, o autor reuniu uma 

consistente base de dados para elaborar a seguinte afirmação: “as formas estruturais e os sentidos 

globais dentro do texto jornalístico não são arbitrários, mas resultados de hábitos sociais e 

profissionais de jornalistas em ambientes institucionais, de um lado, e uma condição importante para 

o processamento discursivo de um texto noticioso, tanto por jornalistas como por leitores, de outro” 

(VAN DIJK, 1996b, p. 123). Esses hábitos conduzem às tipificações que apresentamos rapidamente 

aqui, isto é, a padrões comunicativos como maneiras de nos compreendermos ou de coordenarmos 

melhor nossas atividades no domínio jornalístico (BAZERMAN, 2005), as quais formam modos de 

continuidade, rotinização e reconhecimento que os gêneros jornalísticos, e em especial a notícia, 
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oferecem aos atores sociais, assim como maneiras, conforme citamos, de difusão ideológica e 

mecanismos de poder. 

Entender práticas como essas entre linguagem e poder é basear-se no princípio de que a 

relação entre a linguagem e as estruturas sociais é opaca, ou seja, pouco visível e passa despercebida 

pelos indivíduos. Diante disso, um estudo crítico da linguagem reconhece que os textos apresentam 

traços e pistas de rotinas sociais que revelam essas relações e dá importância aos elementos externos 

à linguagem que interferem na composição e sentido da mesma, dentre eles a cultura, a história e a 

ideologia (HALLIDAY, 1985, 1994). Por isso, no próximo tópico, relataremos brevemente percursos 

históricos da constituição da imprensa, com foco maior na formação do jornal Folha de S. Paulo, 

lugar de enunciação de onde partem nossos dados. Vamos mostrar um pouco desse veículo, no 

entanto, antes, abordaremos sumariamente seu desenvolvimento no contexto de uma história maior, 

que é a genealogia da imprensa paulista. 

 

3.3 SUMÁRIO HISTÓRICO DA IMPRENSA PAULISTA  

 

De acordo com o sociólogo francês Armand Mattelart (1997), a história da imprensa mundial 

se inicia no Império Romano de Júlio César (ano 69 a.C.) com a invenção da Acta Diurna, primeira 

publicação regular, cuja função era publicar as principais informações sobre os diversos 

acontecimentos da Nova República. Tratava-se de textos manuscritos (notícias militares, obituários, 

comentários esportivos, entre outros) fixados em tábuas colocadas nos muros dos logradouros mais 

conhecidos da região. Com o passar dos anos, esse formato fixo de informação pública se modificou 

e, conforme Mattelart (1997), no século I d.C., a cidade de Pequim, na China, passou a produzir o 

primeiro material informativo que tinha o mesmo objetivo, mas era publicado em papel volante.   

Somente no ano de 1440 essa forma de publicação fixa ganhou proporção de massa quando 

o gráfico alemão Johannes Guttenberg desenvolveu a tecnologia da prensa móvel, possibilitando a 

impressão de textos escritos em folhas de papel, até então manuscritas. Essa invenção deu início, 

segundo Mattelart (1997), a uma grande guinada no modo de confeccionar as publicações da época e 

inaugurou a chamada Revolução da Imprensa – por causa da grande difusão de informações do 

período de Renascença e Revolução Científica –, assim como lançou as bases materiais para a 

moderna economia fundamentada no conhecimento e a disseminação da aprendizagem em massa. 

Segundo esse sociólogo, tal invenção propagou-se com uma rapidez impressionante por toda a 
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Europa, abrindo caminho para nascer, em 1602, a primeira publicação impressa periódica semanal, o 

Nieuwe Tijdinghen, originário da Antuérpia, Bélgica, e, anos mais tarde, em 1650, é criado o primeiro 

jornal impresso diário do mundo, o Einkommende Zeitungen, fundado na cidade alemã de Leipzig. 

No Brasil, o surgimento e o desenvolvimento da imprensa ocorreu consideravelmente tarde 

se comparado com os outros países da América Latina. Conforme o historiador Nelson Werneck 

Sodré (1999), por considerações de ordem política (manutenção da exclusividade da exploração 

colonial) e religiosa e ainda pela ausência de condições materiais capitaneada por uma burguesia 

mercantil com interesses políticos, o Brasil não teve uma indústria tipográfica e jornalística 

consolidada antes do século XIX. Nesse período, conforme relata Juarez Bahia (1990), eram 

impostas medidas do poder régio e aristocrático sobre todos os setores que propagassem a fundação 

das tipografias, comércio livreiro e, sobretudo, a produção e venda de jornais que pudessem difundir 

ideias revolucionárias e liberais em terras brasileiras. 

A situação só começou a mudar com a transferência da Corte Portuguesa para o Rio de 

Janeiro, em 1808, ano em que surgem, quase simultaneamente, os dois primeiros jornais brasileiros: o 

Correio Braziliense, periódico editado e impresso em Londres pelo exilado Hipólito José da Costa e 

que, segundo Nelson Sodré (1999), fazia declaradamente oposição política à administração do Brasil; 

e a Gazeta do Rio de Janeiro, publicação oficial editada pela Imprensa Régia.150 Contudo, surgiram 

também diversos jornais, uns de pura função comercial e outros circulando como volantes 

informativos das comunidades onde se situavam. Todos passavam por severo controle da Corte, 

sendo objeto da repressão e dos atentados contra a liberdade de imprensa empreendidos pelo 

Império anos a fio no século XIX.  

Conforme Sodré (1999), esse período promoveu um alastramento do jornalismo pelo 

território brasileiro e assistiu à hegemonia dos grandes latifundiários e da Corte que queriam “a 

imprensa em suas mãos para contribuir com a consolidação da estrutura escravista e feudal que 

repousa no latifúndio” (SODRÉ, 1999, p. 182). Tal cenário marcou o aparecimento de inovações 

tecnológicas que facilitaram a comunicação entre as pessoas, permitindo a transmissão de 

informações a grandes distâncias.  

                                                 
150 Para Sodré (1999), é discutível considerar o Correio Brasiliense um periódico legitimamente brasileiro, pelo fato 
de ter surgido e ser mantido “por força [...] de condições externas” (SODRÉ, 1999, p. 22). O autor sustenta que 
esse jornal não consistiu numa iniciativa proletária, mas sim numa espécie de “revista doutrinária” independente e 
editada em Londres, resultado da iniciativa privada de um burguês exilado, que escrevia sobre os problemas 
brasileiros “segundo as condições mais internacionais do que nacionais” (SODRÉ, 1999, p. 21). Esse autor atribui-
lhe, além disso, “uma finalidade moralizadora, não modificadora, ética e não revolucionária” (SODRÉ, 1999, p. 23). 
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Com esse ambiente político, social e econômico do Império e sob a fortificação da burguesia 

comercial e mercantil, nasce, em 1823, a imprensa em São Paulo. Seus primórdios se deram com o 

jornal O Paulista, periódico que, conforme Oscar Pilagallo (2012), tinha a missão de tratar dos 

interesses da causa pública, sendo criado com um objetivo explicitamente político – o de defender a 

monarquia constitucional, que era uma posição intermediária entre os dois extremos do espectro 

político da época, a monarquia absolutista e o federalismo republicano. Segundo Pilagallo (2012), 

embora a maior parte das províncias do país já utilizasse a técnica da tipografia, O Paulista ainda era 

um jornal manuscrito vendido por assinaturas para apenas um grupo de cinco pessoas, que liam uma 

única cópia, com periodicidade de duas vezes por semana.151  

O primeiro jornal paulista impresso, Farol Paulistano, surgiria apenas em 1827. Mas foi, anos 

depois, com a fundação do jornal A Província de São Paulo (futuro O Estado de S. Paulo) que a 

imprensa paulista obteve destaque naquele momento. Como o primeiro esboço da imprensa 

industrial no estado, esse jornal surgiu com a vultosa tiragem de dois mil exemplares e se tornou um 

dos primeiros títulos a adotar a venda de edições avulsas na rua, e não por assinaturas, como outrora 

(BAHIA, 1990). Para Pilagallo (2012), a história política desse jornal “se confunde com a dos últimos 

anos do Segundo Reinado, período marcado pela progressiva difusão das ideias republicanas, para o 

qual o jornal deu decisiva contribuição” (PILAGALLO, 2012, p. 38) com a atuação política de seus 

principais editores. 

No século XX, o valor da imprensa como porta-voz da sociedade e fiscal do poder público 

ganhou uma relevância tamanha a ponto de ser comparada a um dos poderes da tríade proposta por 

Montesquieu, sobre a qual se assentariam os fundamentos do Estado moderno: Executivo, 

Legislativo e Judiciário (CAPELATO, 1988; BARBOSA, 2000). A imprensa seria o quarto poder 

desse esquema e os/as jornalistas passariam a ditar a nova forma de vida, influenciando a formação 

de um novo padrão de linguagem e de uma nova consciência.  

Mimetizando esse contexto, a imprensa paulista passou também a ter papel de destaque na 

indústria de entretenimento, pela popularização dos meios de massa, pelo surto de urbanização e 

pelo fortalecimento e prestígio da publicidade (ABREU, 2002). Entretanto, ainda que tivessem 

                                                 
151 Ao contrário dessa situação de São Paulo, a imprensa artesanal tornava-se um arcaísmo para o resto do Brasil. 
Nessa época, surgem com vigor, em todo país, agências de notícias dedicadas à coleta de informações da atualidade 
que eram vendidas aos jornais e, com isso, deu-se a consolidação da imprensa na formação da opinião pública e na 
construção do pensamento político brasileiro (SODRÉ, 1999). Nesse contexto, nascem as empresas jornalísticas, 
propondo novos modelos editoriais e apregoando uma suposta neutralidade e compromisso com a “verdade”. 

Essas empresas passaram a focar o lucro como objetivo e, com isso, a ancorar a sua estratégia comercial à captação 
de anúncios publicitários (ABREU, 2002).  
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adentrado ao mundo dos negócios, os jornais não deixaram de se constituir em espaço privilegiado 

de luta simbólica, por meio do qual diferentes segmentos digladiam-se em prol de seus interesses e 

interpretações sobre o mundo (CAPELATO, 1988).  

Em suma, pode-se dizer que a história da imprensa paulista é um capítulo à parte na história 

da imprensa brasileira como um todo, pois, de acordo com Pilagallo (2012), formou, através de 

diferentes posicionamentos adotados pelos jornais, conexões políticas que, ao longo da história, 

uniram os proprietários de jornais aos centros de poder. Caracterizando-se por adotar um 

posicionamento conservador em relação às demandas políticas e, como consequência disso, 

recebendo grande investimento em termos industriais e econômicos, sobretudo durante os regimes 

de exceção (como o Estado Novo e a Ditadura Militar) em virtude do apoio político dado a esses 

governos.  

Atualmente a imprensa paulista contabiliza 1.126 títulos (sendo 208 deles diários), o que a 

torna responsável por um terço dos veículos noticiosos do país – número, aliás, proporcional à 

participação da produção paulista no PIB nacional.152 Destes, a Folha de S. Paulo se destaca, desde 

1984, como o jornal de maior tiragem e circulação no estado de São Paulo e no Brasil, totalizando 

uma média de 301.299 exemplares diários. Com o slogan “Um jornal a serviço do Brasil”, a Folha 

hoje culmina uma trajetória histórica particular na formação da imprensa brasileira. Após um 

tortuoso caminho edificado por diversas transformações e acordos políticos, esse jornal representa 

atualmente um dos mais expressivos grupos de mídia e, por isso um paradigma de representação 

nesse domínio social.  

Fundado em 1º de janeiro de 1960, a Folha de S. Paulo é resultado da fusão de três outros 

jornais que o antecederam: Folha da Noite, criado em 1921; Folha da Manhã, editado pela primeira 

vez em 1925; e Folha da Tarde, edição vespertina dos dois primeiros, inaugurado vinte e quatro anos 

depois do último periódico. Nessas datas, não se poderia imaginar que ali estava o embrião de um 

dos maiores e mais modernos grupos de mídia do Brasil. Todavia, os caminhos percorridos por ele 

na busca de um modelo de crescimento nem sempre obedeceram a uma sequência linear, ao 

contrário seguiram um caminho marcado por sucessivas mudanças de proprietários e, 

consequentemente, pela frequente reestruturação de seu perfil empresarial. No próximo tópico, 

apresentaremos um pouco da história desse jornal, para compreendermos melhor o seu lugar político 

no conjunto de práticas responsáveis por construir o nosso objeto de estudo nesta pesquisa. 

 

                                                 
152 Essas informações estão disponíveis no website da Associação Nacional de Jornais (www.anj.org.br).  
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3.3.1 Folha de S. Paulo – história e estrutura 

 

A Folha da Noite foi fundada em 19 de fevereiro de 1921 por um grupo de jornalistas 

liderado por Olival Costa e Pedro Cunha. Era um jornal vespertino e apresentava enfoque mais 

noticioso do que opinativo sobre assuntos que afetavam o dia-a-dia da população paulistana, 

principalmente os trabalhadores urbanos da classe média e da classe operária, lançando campanha 

pelo voto secreto e apoiando o tenentismo. Esse jornal foi criado em oposição ao principal periódico 

da cidade na época, O Estado de S. Paulo, que representava as elites rurais e assumia uma posição 

mais conservadora e ortodoxa (TASCHNER, 1992). Desde sua fundação, a Folha da Noite estaria 

voltada para atender o público de classe média, com destaque para o funcionalismo público e 

segmentos do pequeno comércio, veiculando uma visão urbanística modernizadora, em dissonância 

com os ideais predominantes da oligarquia agrária que governava o país (BAHIA, 1990). A seguir, 

registramos a capa do primeiro exemplar dessa publicação seminal. 

 

 

Figura 26 – Capa da primeira edição do jornal Folha da Noite – 19 de fevereiro de 1921 
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No decorrer da década de 1920, a receita do jornal alcançaria relativo sucesso, o que fez com 

que seus idealizadores resolvessem fundar, em primeiro de julho de 1925, um segundo jornal, o agora 

matutino Folha da Manhã. Este tinha a função de criticar os problemas políticos e econômicos do 

país e os partidos republicanos que monopolizavam os governos da época e sua linha editorial 

passou a ser marcada pela defesa dos interesses dos produtores rurais paulistas (BAHIA, 1990; 

FOLHA DE S. PAULO, 2007). A partir daí, segundo Mota & Capelato (1981), ocorreria uma 

importante estabilidade comercial que inaugurou a primeira fase de crescimento da empresa dos dois 

jornais, assim o equilíbrio junto ao público estava consumado. Na figura 27, apresentamos também a 

imagem da capa da primeira edição desse jornal.  

 

 

Figura 27 – Capa da primeira edição do jornal Folha da Manhã – 01 de julho de 1925 

 

No entanto, como aponta Pilagallo (2012), anos depois, em 1929, Olival Costa, então o único 

dono das Folhas, passou a se aproximar dos republicanos paulistas e a repudiar os opositores da 
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Aliança Liberal, ligados a Getulio Vargas. 153 A partir do desencadeamento dos movimentos que 

culminariam na Revolução de 1930, a defesa dos interesses econômicos de São Paulo marcaria um 

ponto de ruptura das Folhas em favor das oligarquias. Com a vitória varguista, jornais que haviam se 

contraposto a Vargas foram depredados por partidários da Aliança Liberal. As instalações das Folhas 

foram destruídas e Costa vendeu a empresa a Octaviano Alves de Lima, fazendeiro ligado à 

produção e principalmente ao comércio de café.  

O propósito inicial de Alves de Lima, que assumiu os jornais, em 1931, sob o nome de 

Empresa Folha da Manhã Ltda, era defender os interesses “da agricultura”, ou seja, dos produtores 

rurais. De acordo com Capelato (1988), seu objetivo não era alcançar patamares elevados em termos 

financeiros, de lucros no mercado editorial. Isso seria conseguido através de suas atividades ligadas 

ao comércio cafeeiro: “a promoção dos interesses desse setor da burguesia cafeeira através do jornal 

tinha como objetivo trazer mais lucros a tal grupo. Mas não era a empresa Folha da Manhã que 

deveria prover diretamente esses lucros. Não era o lucro do jornal que mais interessava a Alves de 

Lima” (TASCHNER, 1992, p 55). As Folhas, nesse sentido, tenderiam a deixar em segundo plano 

uma orientação mercadológica e privilegiariam seu papel de interlocutoras entre os leitores e os 

interesses daquele segmento econômico da sociedade, representados pela direção da empresa.  

Apesar da explícita subordinação de seus objetivos aos de uma determinada classe, é 

importante salientar que a direção de Alves de Lima registrou o momento em que a Folha da Manhã 

se inseriu definitivamente no contexto dos grupos empresariais, mesmo que para seu proprietário 

não representasse um bloco de capital preponderante no conjunto de seus negócios. Em síntese, no 

período em que Octaviano Alves de Lima esteve à frente da presidência das Folhas, os jornais 

ganharam fisionomia empresarial, emancipando-se financeiramente. Entretanto, a despeito de não 

terem aparentemente preenchido suas funções como a desejada “voz da lavoura” – na perspectiva de 

seu diretor –, as Folhas estimularam a formação de uma corrente de opinião liberal e distanciada do 

                                                 
153 Com o desenvolvimento do regime republicano, muitos jornais apoiaram a ditadura direitista de Vargas e 
consequentemente as restrições às liberdades individuais em nome do aniquilamento da “ameaça comunista”. 
Segundo Sodré (1999), havia significativo investimento para criar e difundir uma imagem positiva do regime 
varguista, por isso era essencial subordinar os meios de comunicação de massa para que fizessem propaganda do 
governo. Isso era muito comum entre os jornais paulistas, que, para Pilagallo (2012), foram bastante coniventes 
com a repressão anticomunista naquela época. 
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republicanismo característico dos primeiros anos e do estado-novismo (MOTA & CAPELATO, 

1981).154 

Nos primeiros anos da década de 1940, o governo ditatorial exercia pressão política e 

econômica sobre a imprensa, concentrando “munição” em São Paulo contra o matutino O Estado de 

S. Paulo, que havia patrocinado a revolução de 1932 (CAPELATO, 1988; BAHIA, 1990). Com isso, 

o proprietário do jornal, Júlio de Mesquita Filho, foi forçado a se exilar, enquanto O Estadão ficava 

sob intervenção do governo varguista, de 1940 a 1945. Assim, com o concorrente calado, a Folha da 

Manhã sobressaiu como voz de oposição à ditadura da época, o que lhe rendeu a troca de 

proprietários da empresa, ocorrida em 1945, passando o controle acionário para as mãos de José 

Nabantino Ramos, Clóvis Queiroga e Alcides Ribeiro Meirelles (PILAGALLO, 2012). A compra das 

Folhas foi articulada por Getulio Vargas, que queria ver-se livre do jornalismo de oposição. Nesse 

momento, os dois jornais (Folhas da Noite e da Manhã) passam a funcionar sob a razão social 

Empresa Folha da Manhã S.A (CAPELATO, 1988). 

Segundo Mota & Capelato (1981), a nova diretoria procedeu às mudanças necessárias para o 

fortalecimento das bases empresariais rumo à aceleração do crescimento interno, instituindo 

transformações na estrutura física, tecnológica, e inaugurando o crescimento externo. Apesar da 

importante consolidação conseguida durante a diretoria de Alves de Lima, esse autor e essa autora 

nos lembram que a empresa ainda apresentava uma concepção patriarcal e a nova administração 

mostrava-se disposta a implantar outra mentalidade institucional. Ramos, Queiroga e Meirelles 

reforçaram as conquistas de Alves de Lima, dando-lhes, entretanto, conteúdo mais empresarial e 

adaptando a empresa ao ritmo urbano e à racionalidade burguesa do capitalismo brasileiro. 

Nessa empreitada, Clóvis Queiroga representava o conde Francisco Matarazzo Júnior – que 

era impedido de possuir veículos de comunicação, por ser italiano. Assim, Matarazzo Júnior 

financiou a compra de rotativas mais modernas e viu na empreitada uma oportunidade para 

responder aos ataques que lhe faziam os jornais de Assis Chateaubriand, seu principal desafeto 

político (PILAGALLO, 2012). Uma das armas idealizadas por ele nessa batalha foi reduzir o preço 

das Folhas, para sufocar os negócios dos Diários Associados, de Chateaubriand. Entretanto, aponta 

                                                 
154 No decorrer das duas primeiras fases da empresa, nota-se um paradoxo histórico em relação à sua concepção. 
Conforme Capelato (1981), durante o período de predomínio das oligarquias agrárias, Olival Costa, com exceção 
dos dois últimos anos à frente da empresa, insistia em imprimir uma personalidade moderna e urbana para as 
Folhas. Por outro lado, afirma a autora que, com o advento da industrialização, Alves de Lima as transformaria em 
um instrumento de defesa de um segmento identificado com os valores agrários. No caso de Costa, o romantismo 
da atividade jornalística parecia se sobressair ao objetivo de operar uma empresa lucrativa. Por outro lado, com 
Alves de Lima, a modernização empresarial seria apenas uma condição que propiciaria uma melhor 
instrumentalização dos jornais para a causa da lavoura (CAPELATO, 1981). 
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Pilagallo (2012), o tiro saiu pela culatra, pois a empresa contabilizou um alto índice de perdas com 

essa redução de preço. Após alguns meses, quando a empresa se declarou reestruturada, refez seu 

quadro de diretores, passando a ser assumida apenas por José Nabantino Ramos (MOTA & 

CAPELATO, 1981; PILAGALLO, 2012). 

Advogado, Nabantino Ramos era aficcionado por técnicas de gestão e controle, e implantou, 

nas décadas de 1940 e 1950, várias inovações: concursos públicos para contratação, cursos de 

jornalismo, premiação por desempenho, controle de erros etc (TASCHNER, 1992). Redigiu um 

manual de redação e uma política editorial e patrocinou dezenas de campanhas em várias áreas: 

combate à corrupção e ao crime organizado, defesa de mananciais, melhorias de infra-estrutura, 

obras urbanas, entre outras (MOTA & CAPELATO, 1981). Foi em sua gestão também que surgiu o 

terceiro jornal do grupo empresarial, o vespertino Folha da tarde, em 1º de julho de 1949.  

Apesar da organização empresarial, Mota & Capelato (1981) afirmam que Nabantino Ramos 

carecia de tino comercial e de flexibilidade necessária para negociar financiamentos e administrar 

orçamentos. A empresa estava consolidada, mas faltava-lhe um suporte profissionalizante, menos 

preocupada em falar para a “classe dos lavradores” e mais voltada para os protagonistas do 

capitalismo industrial e financeiro, dos interesses da nova pequena burguesia emergente do pós-

guerra (MOTA & CAPELATO, 1981). Isso fez com que o importante processo de crescimento 

interno, concretizado nas tentativas de segmentação dos jornais da empresa em matutinos e 

vespertinos e que se processava desde a década de 1920, sofresse alguns desvios nos dois últimos 

anos da administração de Nabantino Ramos. Os três títulos da Folha da Manhã S.A. (Folha da Manhã, 

Folha da Tarde e Folha da Noite) conviveram conjuntamente até 1960, quando a direção decidiu 

unificá-los em apenas um periódico, a Folha de S. Paulo. A empresa abriu mão de produzir e editar 

três jornais com características diferentes, passando a editar apenas um, com três edições diárias (a 

imagem da capa de sua primeira publicação encontra-se na figura 28). Segundo o próprio Nabantino, 

na primeira edição da Folha de S. Paulo, em 1 de janeiro de 1960: 

 

os três nomes tiveram justificativa enquanto designavam órgãos de estrutura 
diferente. Mas o tempo encarregou-se de mostrar que jornais editados todo dia por 
uma mesma empresa teriam de aproximar-se, naturalmente, de um padrão comum 
que, em nosso caso, se veio concretizado em um mesmo noticiário geral básico [...] 
E assim continuarão sendo, respectivamente, primeira, segunda e terceira edição da 

Folha de S. Paulo (RAMOS, 1960, p. 03). 
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Figura 28 – Capa da primeira edição do jornal Folha de S. Paulo – 01 de janeiro de 1960 

 

Contudo, essa ideia não permaneceu por muito tempo. Alguns meses mais tarde, Nabantino 

Ramos modificou novamente a estrutura dos jornais. Segundo Capelato (1988), em vez de três 

edições diárias, passaria a haver duas edições, uma matutina e outra vespertina. Essa autora afirma 

que as sequências de mudanças nas edições dos jornais refletem o desequilíbrio financeiro das 

empresas. Enquanto no início da gestão de Nabantino Ramos elas davam sinais de crescimento 
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rápido, nos últimos anos dessa administração os campos de atuação estavam resumidos a um jornal e 

uma gráfica, que apresentaram gradativas quedas nas receitas (CAPELATO, 1988).155 

As dificuldades foram agravadas em 1961, pela vitória de uma greve de jornalistas que 

paralisou todos os veículos de comunicação em São Paulo, resultando em melhorias de salário para a 

categoria, além de benefícios trabalhistas, o que ampliou ainda mais os custos do jornal 

(TASCHNER, 1992). Por conta desses acontecimentos, a empresa foi vendida em agosto de 1962 

aos empresários Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho. Estes, respectivamente presidente 

e superintendente da corporação na época, voltaram-se à tarefa prioritária de recuperar o equilíbrio 

financeiro do jornal. Para dirigir a Redação, Frias nomeou o cientista José Reis, um dos criadores da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), trouxe também para integrar a equipe o 

responsável pela modernização do rival O Estado de S.Paulo, o jornalista Cláudio Abramo, que viria a 

suceder a Reis e manter, com Frias, uma produtiva convivência profissional que se prolongou por 

mais de vinte anos (BAHIA, 1990). Em 1963 a Folha lançou uma versão popular de seu jornal, 

através do famigerado Notícias Populares, e, em 1964, apoiou a deposição do presidente João 

Goulart e o consequente estabelecimento do regime militar sobre o país (MOTA & CAPELATO, 

1981; PILAGALLO, 2012). 

Conforme Freitas (1999), a passagem do controle da Folha da Manhã S.A para Frias e 

Caldeira é o começo de uma fase do crescimento da empresa, que desembocará na sua 

transformação como um dos principais grupos de mídia do país. Em apenas três anos, de acordo 

com esse autor, a gestão Frias-Caldeira inverteria o quadro econômico-administrativo deixado por 

Nabantino Ramos retomaria o crescimento externo com a incorporação de novas empresas. Em 

1965, eles já haviam concentrado em seu poder três jornais e duas gráficas em São Paulo, além de 

controlarem, a partir de 1968, a Fundação Cásper Líbero. 

Nenhum dos novos proprietários tinha tradição no mercado de comunicação. Octávio Frias 

era ligado ao capitalismo financeiro e um dos maiores granjeiros do país, já Caldeira estava veiculado 

                                                 
155 A derrocada da Folha de Nabantino Ramos não deve ser entendida apenas como uma consequência das graves 
dificuldades financeiras, salientadas pelo crescimento da inflação econômica do país na época. Mesmo amargando 
queda nos lucros, os empreendimentos não eram totalmente deficitários. O problema era que as empresas, ainda 
que bem estruturadas administrativamente, deixavam muito a desejar em outros pontos, principalmente no que diz 
respeito ao jornal. Segundo Freitas (1999), apesar de ser inovador a seu tempo, Nabantino Ramos não racionalizara 
suficientemente as relações de trabalho no plano da empresa, o que deixou os empregados da Folha com atraso 
salarial. Já, do ponto de vista empresarial, tinha enorme dificuldade para dinamizar suas relações com a rede 
bancária; era difícil imaginar a realização de empréstimos para novas iniciativas. Assim, num quadro de inflação, a 
esclerose administrativa tornava a Folha um jornal precocemente envelhecido, contrastando com iniciativas de uma 
época em que o neocapitalismo desenvolvimentista emergia (MOTA & CAPELATO, 1981). 
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ao setor da construção civil. Nesse contexto, Capelato (1988) aponta que a experiência administrativa 

adquirida em outros campos econômicos contribuiu substancialmente para a reformulação e o 

crescimento acelerado das empresas, inaugurando um período de avanço organizacional e 

tecnológico. Sob o comando dos dois definitivamente elas passaram a configurar um forte 

conglomerado de mídia e, com isso, em 1965, os jornais constituíram uma corporação maior, 

denominada Grupo Folha (MOTA & CAPELATO, 1981).  

Do ponto de vista interno, Frias e Caldeira impulsionaram a modernização desse grupo, 

ampliando a capacidade produtiva e a participação nos seus respectivos mercados. Reeditaram a 

Folha da Tarde e, em 1969, criaram a Agência Folha, unidade do Grupo que produz, distribui e 

comercializa material jornalístico (MOTA & CAPELATO, 1981; FREITAS, 1999; FOLHA DE S. 

PAULO, 2007). Com isso, essa gestão passou a se dedicar à modernização industrial de seu parque 

gráfico e à montagem de uma estrutura de distribuição de exemplares que alicerçou os saltos de 

circulação e a liderança da imprensa diária brasileira que estava por vir nos anos seguintes (FREITAS, 

1999). Essas mudanças, além de colocar a empresa entre as mais modernas do mundo, expandiram 

largamente sua circulação e ampliaram a participação no mercado. Desse modo, afirma Freitas (1999), 

o sucesso financeiro obtido a partir da segunda metade da década de 1960 se intensifica na década 

seguinte.  

Na década de 1970, o jornal cresceu em circulação e melhorou sua participação no mercado 

publicitário (MOTA & CAPELATO, 1981). Entretanto, o começo desse período também foi 

turbulento para a história do Grupo. Acusada por organizações da luta armada de ter colaborado 

com a ditadura militar e de emprestar carros para policiais do Destacamento de Operações de 

Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) (órgão de repressão da 

ditadura), a Folha passou a ser alvo dos guerrilheiros, que interceptaram e queimaram três veículos de 

entrega do jornal, duas em setembro e uma em outubro de 1971, e ameaçaram de morte o 

proprietário da empresa (CAPELATO, 1988). 

Em resposta a essas acusações, Frias dizia acreditar firmemente na filosofia editorial de uma 

publicação isenta e pluralista, capaz de oferecer o mais amplo leque de visões sobre os fatos. 

Encontrou um colaborador habilitado em Abramo, que reuniu colunistas como Paulo Francis, 

Glauber Rocha, Flavio Rangel, Alberto Dines, Mino Carta e Fernando Henrique Cardoso, 

transformando a Folha num dos principais focos de debate público do país (PILAGALLO, 2012). 

Essa linha editorial foi preservada e desenvolvida durante o período em que Boris Casoy foi o editor 

responsável (1977-1984) e, em seguida, quando a direção da redação foi assumida, em 1984, por 
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Octavio Frias Filho, que sistematizou e desenvolveu as experiências do jornal no período da abertura 

política e da campanha Diretas Já. Também foi nesse período que implantou o Projeto Folha, linha 

editorial que se dizia definir pela prática de um jornalismo crítico, apartidário, pluralista, descritivo e 

preciso, responsável por criar o Manual da Redação (lançado em 1984 e atualizado desde então), 

primeiro livro do gênero colocado à disposição do público. 

Com a morte de Caldeira, no início da década de 1980, Frias passou a liderar sozinho as 

empresas e a operar a transição da presidência do grupo para seu filho, Luís Frias (FREITAS, 1999). 

Na administração deste, a filosofia que marca a nova diretoria nos anos seguintes é tornar a empresas 

do grupo unidades de negócios modernas, com forte investimento na qualidade dos produtos e na 

comunicação de marketing. Segundo Freitas (1999), graças a essas iniciativas, a tiragem da Folha deu 

um salto elevado, chegando a ultrapassar a marca de 1 milhão de exemplares diários na época. 

Conforme esse autor, nunca uma empresa jornalística havia delimitado tão explicitamente uma 

estratégia mercadológica para um jornal no Brasil como acontecera com o Grupo Folha, fato que 

acabou acirrando cada vez mais a concorrência entre os jornais hegemônicos brasileiros.  

Freitas (1999) também aponta que é nesse momento que o jornal assume a liderança na 

imprensa diária brasileira como o periódico de maior tiragem e circulação do país e o mais vendido 

entre os diários impressos nacionais de interesse geral. Com isso, surge o Datafolha, instituto de 

pesquisas dirigido pelo Grupo Folha, que “realiza levantamentos estatísticos, pesquisas eleitorais, de 

opinião e de mercado. Atende ao grupo e também a clientes externos” (FOLHA DE S. PAULO, 

2007, p. 111), sendo hoje um dos mais conhecidos institutos de pesquisa do Brasil. 

Os anos 1990, segundo Abreu (2002), foram de investimento na criação de novos produtos e 

suplementos dentro da Folha de S. Paulo. Nessa época, ocorreu a primeira investida na área de 

tecnologias digitais, com a criação da Publifolha, divisão de publicações do Grupo, que comercializa 

no varejo editorial produtos, como livros e DVDs de diversas áreas, e também desenvolve conteúdos 

para os projetos promocionais dos jornais da empresa (FOLHA DE S. PAULO, 2007). Já, em 1996, 

o Grupo anuncia a criação do Universo Online, provedor de acesso à rede web que “oferece aos seus 

assinantes diversos conteúdos da internet, como informação, banco de dados, conteúdo interativo, 

arquivos de jornais e revistas, serviços, entretenimento, comércio eletrônico” (FOLHA DE S. 

PAULO, 2007, p. 118). Em 1999, ao entrar em fusão com o Brasil Online (do Grupo Abril), esse 

provedor passa a constituir uma nova empresa, a Universo Online S.A., primeira associação que 

envolve dois dos mais poderosos grupos de comunicação do Brasil. Somado a isso, foi ainda nesse 

ano que o Grupo Folha anunciou mais um lançamento: o jornal Agora São Paulo, periódico que 
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substituiu a Folha da Tarde e apresentou-se como publicação dirigida à família da classe popular 

paulistana (FOLHA DE S. PAULO, 2007). 

Atualmente a Folha possui 11 sucursais em todo país, sendo 09 de responsabilidade da 

Agência Folha. O Grupo Folha constitui o agrupamento de uma série de atividades na esfera da 

indústria de comunicações, abrangendo jornais, banco de dados, instituto de pesquisas de opinião e 

de mercado, agência de notícias, serviço de informação e entretenimento em tempo real, gráfica de 

revistas e empresa transportadora. Além disso, alargando seu poderio, em 2011, o jornal Folha 

passou a publicar na internet a Folha Internacional, portal com notícias do jornal traduzidas para o 

espanhol e o inglês. 

Na atualidade, a Folha de S. Paulo é organizada em cadernos temáticos diários de circulação 

nacional, conforme descrevemos no quadro seguinte.156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Os dados desse quadro foram adaptados de informações contidas no website www.folha.uol.com.br. 
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Cadernos diários  Descrição 

Ciência Espaço de notícias sobre as descobertas e pesquisas científicas recentes 
no Brasil e no mundo. 

Classificados Seção dedicada a vários tipos de anúncios classificados (circula apenas 
no estado de São Paulo). 

Cotidiano Caderno que oferece informações nas áreas de segurança, educação, 
direito do consumidor, saúde, trânsito e meteorologia na cidade de São 
Paulo e região metropolitana do estado. Pode informar ainda os fatos 
considerados mais relevantes em algumas capitais do país.  

Esporte Editoria responsável por divulgar e acompanhar os principais 
campeonatos esportivos. 

Folha Corrida Sempre publicada na última página do caderno Cotidiano, traz resumos 
de notícias, extratos de colunistas, dicas práticas e curiosidades que 
perpassam todas as editorias da Folha. Aos domingos, a seção publica 
um resumo com as principais notícias da semana e os personagens que 
mais se destacaram.  

Ilustrada Caderno que aborda notícias sobre cultura e entretenimento.  

Opinião Espaço que ocupa as primeiras páginas do jornal e é composto por um 
ou dois editoriais, três colunas (de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro), 
seção de frases, Painel do Leitor, seção Erramos e também pela seção 
Tendências/Debates (que publica artigos assinados por políticos, 
empresários e cientistas, geralmente defesas de pontos de vista 
contrários entre si). 

Mercado  Caderno que noticia a conjuntura econômica, brasileira e internacional, 
apresentando indicadores financeiros. 

Mundo Seção responsável por publicar as principais notícias internacionais, 
muitas delas também noticiadas nos hegemônicos meios de 
comunicação do mundo. 

Poder Editoria dedicada à publicação sobre política, destacando práticas de 
governo em diferentes esferas.  

Saúde Espaço destinado a novidades sobre saúde clínica. 
Quadro 9 – Cadernos diários da Folha de S. Paulo 

 

A Folha também apresenta cadernos suplementares chamados de suplementos, que possuem 

circulação regular em dias definidos da semana, vindo a maioria encartada nas edições dominicais 

(FOLHA DE S. PAULO, 2007). Tratam de assuntos diferentes daqueles abordados pelos cadernos 

diários, distinguindo-se por serem voltados a públicos definidos e por discutirem temas de interesse 

geral, mas de maneira aprofundada. Sua característica mais visível é serem confeccionados em 

formato tablóide (como revistas) – ao contrário do modelo standard comum aos jornais –, bem 

como se apresentarem em papel mais encorpado (FOLHA DE S. PAULO, 2007). Diferentemente 

da notícia comum, que tem vida curta, geralmente de apenas 24 horas, os textos dos suplementos 

tratam, em geral, de assuntos mais duradouros, como tendências comportamentais, evolução 
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científica e transformações sociais do mundo contemporâneo. A seguir, apresentamos outro quadro 

com algumas informações sobre esses cadernos.157 

 

Dia da semana Suplemento Descrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Classificados 

No domingo, o caderno Classificados têm estrutura 
diferente, pois corresponde a um conjunto de 
subcadernos distintos que a Folha entende como 
partes de um conjunto maior: 
Emprego – seção de reportagens sobre oportunidades 
de emprego, aperfeiçoamento profissional, elaboração 
de currículo, processos de seleção, cursos e bolsas de 
estudo, bem como anúncios nessas áreas; 
Imóveis – conjunto de anúncios com ofertas de 
imóveis e sobre financiamento bancário, mercado de 
compra, venda e locação, investimento em imóveis 
residenciais e comerciais, legislação e tendências do 
setor;  
Negócios – informações acerca de atividades 
empreendedoras, gestão e finanças; 
Veículos – espaço de anúncios para venda, compra, 
aluguel e manutenção de transportes.  

Ilustríssima  
 

Caderno dedicado à arte e à ciência, com textos de 
ficção, poesia, dramaturgia, ensaios, cartum etc. 

Revista Serafina Encarte de notícias sobre personagens da indústria 
cultural e programas de tv. 

Revista  
São Paulo 

Circulando apenas no estado de São Paulo, é uma 
revista-guia de estabelecimentos comerciais e eventos 
artísticos da Grande São Paulo.  

 
 
 
 
Segunda 

 
Folhateen 

Caderno que, dentro do Ilustrada, aponta assuntos do 
interesse de adolescentes, como música, cinema, 
ensino, comportamento etc. 

TEC  Editoria sobre recursos de informática. 

The New York 
Times 
International 
Weekley  

Compilação de artigos publicados originalmente em 
edições do jornal norte-americano The New York Times. 
Esse caderno circula em 28 países e a Folha é o único 
jornal brasileiro a veiculá-lo. 

Terça Equilíbrio  
 

Material sobre saúde e qualidade de vida que mostra 
técnicas e terapias de autocuidado. 

Quinta Turismo Guia de informações sobre destinos turísticos. 

Sexta Guia da Folha Roteiro de opções de lazer e arte na Grande São Paulo 
(circula apenas no estado de São Paulo). 

Sábado Folhinha  
 

Reportagens sobre assuntos de interesse das crianças: 
quadrinhos, passatempos, brincadeiras e promoções. 

Quadro 10 – Suplementos da Folha de S. Paulo 

                                                 
157 As informações desse quadro também foram adaptadas do portal www.folha.uol.com.br. 
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 Essa estrutura composicional junto com a estrutura política e empresarial que tornou a Folha 

de S. Paulo um dos maiores jornais do Brasil são resultados da história que aqui discorremos 

sucintamente. Ela revela a edificação de um sistema de poder de singular influência na mídia 

brasileira e, quiçá, na imprensa internacional. Por isso, consiste numa rede de práticas particulares, 

responsável por produzir discursos que ganham, com muita facilidade, legitimidade no mercado da 

comunicação de massa e, como postulam muitos teóricos que citamos nestes três capítulos, 

alimentam, reproduzem e reforçam as estruturas sociais vigentes da nossa sociedade capitalista e 

homofóbica. 

 A exposição de dados conjunturais sobre a formação da Folha no contexto histórico-político 

da imprensa brasileira, a constituição dos meios de comunicação e sua relação com o poder na nossa 

sociedade e o papel do jornalismo no compósito de práticas sociais do mundo contemporâneo, 

principalmente por meio de sua mais emblemática expressão – a notícia –, são reflexões que servem 

como plano de base para a análise que descrevemos no seguinte capítulo desta tese. Nela 

apresentaremos as ocorrências de atores e categorias textuais e sua combinação com outros 

elementos, como as estruturas da notícia e os fatores de ordem contextual às redes de práticas 

particulares da Folha e do movimento LGBT. Além disso, num segundo momento do mesmo 

capítulo, desenvolveremos uma interpretação dos resultados à luz do olhar sobre as questões 

descritas até aqui.   
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4 

ANÁLISE  

 

 

 

 
 

 

 
 

Os jornais e as revistas são fundamentais para 
avaliarmos como lentamente vai tornando pública a 

questão da homossexualidade: de “criminoso”, ou 

“doente”, a militante do movimento gay, muita coisa 
aconteceu, muita história se passou 

 
(GREEN & POLITO, 2004, p. 18) 

 

 

 
 

De acordo com van Dijk (2004a, p. 11),  

 

a realidade para as pessoas é aquilo que as pessoas constroem como sendo real, e 
elas o fazem, na maior parte das vezes, através do texto e da conversação. E como 
não temos acesso direto a suas mentes, mas somente a seus discursos, é melhor que 
nos concentremos nesses discursos. E não apenas como meras “expressões” de 
suas mentes, mas sim por si mesmos, isto é, como formas de interação social, com 
suas próprias variáveis, objetivos, interesses, problemas e estratégias para fazer 
sentido.   

 

Com esse excerto, van Dijk (2004a) expressa a principal condição e a melhor forma de 

operacionalizarmos nossa análise. Ele nos lembra de que, para sabermos como as pessoas constroem 

representações sobre a realidade, precisamos analisar o que elas dizem, levando em consideração que 

seus discursos são modos que utilizam para interagir e ser no mundo. Nisso estão implicadas muitas 

categorias semióticas que ajudam as pessoas a realizarem suas representações – como vimos no 

primeiro capítulo. Nas notícias que nos servem de dados sobre a representação de LGBT no 

discurso da Folha, encontramos expressões de tais categorias, itens e combinações lexicogramaticais 

que surtem efeitos de sentido diversos e que nos auxiliam a entender como LGBT “chegam” Brasil 

afora através desse jornal. 

Meu ponto de vista é o dos “condenados da Terra”, o 

dos excluídos 
 

(FREIRE, 2007, p. 17) 
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Como exposição da quantidade e qualidade dessas categorias, relataremos, neste capítulo, o 

conjunto de exames que fizemos das referidas notícias sobre a Parada do Orgulho LGBT de São 

Paulo que coletamos na Folha. Para isso, conforme citamos na introdução, dividiremos este trecho 

da tese em dois momentos: no primeiro, faremos, um relato descritivo dos dados, sendo, portanto, 

chamado aqui genericamente de análise descritiva; já, no segundo, apresentaremos uma leitura dos 

constituintes descritos no primeiro momento, buscando interpretá-los como prática particular de 

representação dialeticamente integrada à rede de práticas maior que é a conjuntura histórica do 

ativismo LGBT – a essa parte chamaremos de análise interpretativa.  

A análise descritiva é subdividida em três seções. 

 

(1) Inicialmente, apresentaremos um panorama histórico-descritivo, ano a ano, das edições das 

Paradas e das notícias, composto por resumos de importantes informações sobre o evento e seus 

contextos sociopolíticos, bem como por transcrições das notícias que compõem nossos dados.  

 

(2) Em seguida, registraremos o modo de produção das notícias como prática de visibilidade de 

LGBT na Parada. Notadamente, apresentamos aspectos da organização semiótica que formam o 

discurso produzido nas notícias que compõem nosso corpus e que nos orientarão para a análise do 

discurso em si logo adiante no segundo tópico. Esse olhar descritivo denominamos análise da 

visibilidade. Nessa seção, apontaremos o registro das seguintes atividades: 

 

a) Mostraremos em que datas as notícias foram publicadas e qual o grau de visibilidade por 

ocorrência de publicação, a fim de que possamos aferir o grau de adesão e negligência quanto ao 

acontecimento público que é a Parada. Em função disso, foi importante saber: (1) se a Folha apagou 

completamente a existência da Parada da pauta do jornal tanto no dia em que o evento ocorreu 

quanto na véspera desse dia; (2) se esse jornal publicou, sequer, alguma notícia sobre o evento numa 

dessas ocasiões; ou (3) se esse periódico transformou a Parada em fato noticioso que deve ser 

acompanhado integralmente, suitando-o em notícias de dias subsequentes (abordando, assim, não 

apenas as informações de caráter primário, como aquelas que respondem ao Lide, mas também as de 

caráter secundário, que permitem comentários e aprofundamento, como as respostas às questões do 

Sublide). Essa gradação de realizações no jornal classificamos, para fins de registro em nossos dados, 
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em três tipos, como ilustra a imagem a seguir: Apagamento (1), Registro Parcial (2) e Registro Total 

(3).158 

 

 

Figura 29 – Grau de visibilidade por ocorrência de notícia 

 

b) Exporemos se as notícias possuíam estrutura de Resumo na capa, como Manchete, Abertura, 

chamada e Foto-legenda159 . Com isso, observaremos as ocorrências (ano, data) e as frequências 

dessas estruturas, assim também apresentaremos como esse procedimento ajuda a identificar o grau 

de visibilidade dado ao evento, de acordo com a escolha em colocá-lo num plano de destaque no 

jornal (na capa) isto é, como um dos fatos noticiosos mais importantes da edição. Essa localização 

funciona como um processo de tematização do conteúdo a ser lido no jornal inteiro, pois aponta um 

modo de produção semiótica que revela, por sua posição na camada mais externa do suporte (ou seja, 

na camada mais imediata de leitura), a escolha de um lugar de acesso. Em outras palavras, a seleção 

da notícia para a capa do jornal permite um contato mais direto com o/a leitor/a (muitas vezes, 

salientado por imagens coloridas, letras maiores e mais destacadas). Se a notícia for apresentada na 

capa (por qualquer que seja a estrutura), garantirá mais visibilidade, pois, desse modo, será 

apreendida não apenas por quem ler o Relato, mas também por quem não optar por abrir e folhear o 

                                                 
158 Seguramente, a Folha de S. Paulo produziu outros gêneros e outras notícias sobre as paradas em dias diferentes 
daqueles que selecionamos para esta pesquisa. No entanto, pelas razões metodológicas que justificamos na 
introdução desta tese, consideramos apenas as três possibilidades que citamos acima.  
159  É importante lembrar, como registramos no terceiro capítulo, que a Foto-legenda não corresponde 
simplesmente a uma imagem associada à notícia escrita no corpo do jornal, como geralmente acontece, mas 
consiste numa imagem descrita por legenda, que tem funcionamento próprio no jornal. É como se fosse uma 
micronotícia, cujo foco recai sobre a imagem em detrimento do texto verbal (FOLHA DE S. PAULO, 2007). 
Todavia, quando esse gênero está na capa, apontando para algum texto a ser lido no corpo do caderno, pode ser 
entendido como uma chamada da notícia e, portanto, uma estrutura de Resumo de capa. É o que acontece com 
nossos dados.   
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veículo. A relação de visibilidade na estrutura global da notícia (capa ou corpo do texto) pode ser 

sintetizada no gráfico abaixo. 

 

 

Figura 30 – Grau de visibilidade na estrutura global da notícia (capa ou corpo do texto)  

 

c) Apresentaremos em quais cadernos as notícias foram editadas. Com isso, temos o intuito de 

verificar o foco temático do jornal, bem como os possíveis efeitos de sentido desse foco para 

localizar a Parada como fato noticioso. Consideramos pertinente essa observação, visto que, em geral, 

o público-leitor associa o macrotema do caderno ao conteúdo das notícias nele inseridas. De acordo 

com o caderno escolhido pela Folha, podemos afirmar (conforme a descrição de cada caderno que 

apresentamos no capítulo anterior) se a realização da Parada e, portanto, a atuação de seus/suas 

participantes é representada, stricto sensu, como um fato político, cultural, do cotidiano paulistano 

etc., a depender de onde a notícia estiver localizada. Isso não desconsidera o papel performativo das 

estruturas textuais micro (como veremos mais adiante neste capítulo), mas ajuda a situar 

significativamente o discurso num contexto específico de produção, distribuição e leitura capaz de 

causar efeitos de sentido também específicos para a compreensão do fato noticiado. 

 

d) Registraremos se as notícias possuem estruturas de Resumo no caderno, como Chapéu, Linha 

Fina, Olho e Intertítulo. 160 Da mesma forma que a análise dos elementos de capa, observaremos as 

ocorrências (ano, data) e frequências dessas estruturas, bem como identificaremos o grau de 

visibilidade dado ao evento, de acordo com a concentração desses recursos, que ajudam a ampliar o 

espaço da notícia no corpo do caderno. A presença de Olho, Chapéu e Linha Fina funciona como 

                                                 
160 O Título, o Lide e o Sublide são obrigatórios na notícia, por isso não verificamos sua ocorrência, mas analisamos 
a qualidade dela no tópico posterior.   
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um processo de tematização do conteúdo a ser lido, pois aponta um modo de produção semiótica 

que revela maior contextualização e visibilidade dentro do caderno. Essas três estruturas põem a 

notícia num lugar de tematização e visibilidade média, pois o fato noticiado pode alcançar maior 

visibilidade do público caso venha registrado na capa, como vimos nas figuras 29 e 30. Quando há 

Intertítulo, do ponto de vista representacional na estrutura do gênero notícia, tal tematização e 

visibilidade se acentuam e possibilitam uma nova topicalização ou o reforço do tópico principal, 

favorecendo a inserção de outros comentários que ampliam a notoriedade do evento 

(independentemente de ser positiva ou negativa).  

 

e) Apontaremos a ocorrência e a frequência de citações diretas, a fim de descobrir se a utilização 

desse recurso se restringe ao espaço dos comentários, como sugere a literatura sobre o assunto, e 

com o objetivo de identificar de que atores são as vozes reportadas. Isso permitirá, de início, que 

reconheçamos a quem foi dado o acesso ao discurso direto, ainda que este possa ser manobrado. 

Esse tipo de descrição já se aproximará da etapa analítica seguinte, na qual apresentaremos os dados 

de representação, conforme as categorizações que citamos no primeiro capítulo. 

 

f) Ao fim, compilaremos os resultados de toda descrição e faremos um comentário geral em torno 

do que esses resultados podem promover em termos de visibilidade para a Parada e seus atores na 

imprensa brasileira.  

 

(3) Por último, na terceira seção, descreveremos a organização lexicogramatical como prática de 

representação de LGBT e dos demais atores sociais referidos nas nossas notícias. Relataremos aí o 

que constatamos da análise linguística das categorias de representação que citamos no primeiro 

capítulo. A atividade que resultou desse relato nomeamos de análise da representação. Para essa etapa, 

desenvolveremos as seguintes ações. 

 

a) Elencaremos os atores incluídos em todas as notícias e demonstraremos um levantamento das 

ocorrências de exclusão, ao passo que comentaremos que atores estão encobertos e quais são aqueles 

que possivelmente são suprimidos, com base em inferências das informações contextuais a que estes 

estão relacionados, já que a Exclusão por Supressão não deixa marcas da identidade dos atores. 

Atrelado a isso, procederemos a uma classificação e subclassificação de atores por meio de 

macrogrupos temáticos e identitários, por exemplo: LGBT, políticos/as, artistas.  
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b) Categorizaremos o tipo de representação por ator e ocorrência na estrutura da notícia, verificando 

todos os tipos de representação por Inclusão existentes. Nessa parte da análise, verificaremos quais 

as possibilidades encontradas no corpus, tanto aquelas previstas por van Leeuwen (2008a) quanto 

algumas ocorrências de diferentes configurações representacionais que esse linguista não catalogou, 

mas que podem ser percebidas em nossos dados.  

 

c) Classificaremos o papel temático dos atores no Sistema de Transitividade, agrupando por ator e 

categoria de representação. Esta etapa compreende uma das mais complexas partes da análise, pois é 

por meio dela que cruzamos algumas categorias elencadas e produzimos distintos comentários já em 

torno das implicações representacionais das escolhas dos constituintes das orações transitivas que 

analisamos.  

 

 Na análise interpretativa, partiremos dos resultados contatados sobre cada grupo de atores e 

desenvolveremos uma hermenêutica em torno da relação desses resultados com a rede de práticas 

que envolvem o ativismo LGBT e a prática particular de representação de LGBT na Folha. 

Dividiremos o relato dessa análise em dois tópicos. 

 

a) No primeiro, faremos leituras do grau de visibilidade da Parada e seus atores, com base nos 

resultados obtidos na análise da visibilidade e em diálogo com os dados da conjuntura atual do 

ativismo LGBT no Brasil (considerando ainda a história pregressa desse movimento no mundo, 

como apresentamos no segundo capítulo), bem como em diálogo com informações acerca do 

programa político e da linha editorial da Folha, tal como discutimos no terceiro capítulo. 

 

b) No segundo tópico, desenvolveremos algumas interpretações sobre a qualidade de representação 

da Parada e seus atores a partir da análise da representação. Nesse momento, discutiremos a relação 

que os resultados dessa análise possuem com as características que nos mostra a literatura teórica 

sobre a rede de práticas do ativismo LGBT e a Folha. 
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4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

4.1.1 Panorama histórico-descritivo dos dados 

 

A seguir, apresentaremos uma lista de informações sobre nosso corpus, que descreve alguns 

traços contextuais de relevância acerca da Parada, os quais ajudarão na interpretação das implicações 

sociais que a representação dos dados semióticos pode gerar como efeito de sentido.161 São eles: ano 

de ocorrência, edição, data de realização, tema e breve contextualização histórica.  

 Para cada ano de ocorrência, transcrevemos as notícias publicadas na Folha, acompanhadas 

de uma micro-imagem da página em que foram publicadas no jornal. Além disso, informamos o 

caderno em que esses textos se situam e transcrevemos as estruturas do Resumo presentes na capa 

nos anos em que a notícia recebeu visibilidade na primeira página do jornal. Nesse caso, também 

reproduzimos a micro-imagem original.  

    

  1997 

- I Parada do Orgulho GLT 

- 28 de junho 

- Tema – “Somos muitos! Estamos em todas as profissões!” 

- Contextualização do evento 

Em plena movimentação da Terceira Onda, o ano de 

1997 foi marcado para o ativismo LGBT pela 
possibilidade de votação do Projeto de Lei 1.151/95 
(Projeto de União Civil Homossexual, proposto pela 
então deputada federal Marta Suplicy, PT-SP) na 
Câmara dos deputados, em Brasília. Recebendo 
oposição explícita da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e do vice-presidente da república (Marco Maciel) 
bem como não tendo apoio algum do presidente da 
República (Fernando Henrique Cardoso) os poucos deputados favoráveis ao projeto resolveram 
adiar a votação. Esse acontecimento impulsionou militantes com a causa LGBT a buscarem uma 
melhor articulação para manifestações de seus pleitos políticos. Nesse contexto, nascia a ideia de se 
fazer a I Parada do Orgulho de GLT nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital paulista, 
o evento realizou-se do vão livre do Museu de Arte de São Paulo (MASP), na Avenida Paulista, até 

                                                 
161 Para compor as informações contidas nessa lista, usamos como referências as notícias que formam o corpus, 
assim como o website da APOGLBT SP e alguns estudos sobre a Parada, a exemplo de Silva (2006) e Schirmer 
(2010).  
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a Praça Roosevelt, no Centro. Cinco grupos militantes organizaram o evento. A Polícia Militar 
estimou que essa edição da Parada reunira 500 pessoas, já a organização do evento contabilizou 
2.000 participantes.162 O número animou a organização e a fez pensar noutra edição para o ano 
seguinte. Embora com pouca repercussão midiática a nível nacional, a Folha de S. Paulo publicou 
duas matérias sobre o evento paulistano, uma delas na coluna assinada por André Fischer (que, 
aproveitando o forte estabelecimento do mercado segmentado na época, já convocava o 
empresariado chamado GLS a patrocinar a possível próxima edição) e a outra correspondente à 
notícia que compõe o nosso corpus. 

 

- Notícia publicada em 28/06  

(SAMPAIO & ESCÓSSIA, 1997, p. 07)163 

- Caderno – Cotidiano  

 
Gays fazem passeata no Rio e em SP164 
 

Homossexuais do Rio e de São Paulo sairão 
em caminhada, hoje e amanhã, para comemorar o 
Dia Internacional do Orgulho Gay. 

Cinco grupos de homossexuais vão comandar, 
a partir das 13h de hoje, uma caminhada na 
avenida Paulista (região central de SP). 

Com o nome de 1ª Parada GLT (de gays, 
lésbicas e travestis), a caminhada vai começar na 
av. Paulista, 900, descer a rua da Consolação e 
terminar na praça Roosevelt.  

A Companhia de Engenharia de Tráfego não 
autorizou a manifestação, mas vai enviar carros. 

Organizam a caminhada o Centro Acadêmico 
de Estudos Homoeróticos da Universidade de 
São Paulo, o Cidadania, Orgulho, Respeito, 
Solidariedade e Amor, o Expansão, núcleos do 
PT e do PSTU (Partido Socialista dos 
Trabalhadores Unificados). 

                                                 
162 Cabe apontar que, durante toda a história das Paradas de São Paulo, sempre houve discordâncias quanto ao 
número dos participantes no evento. Esse dado é divulgado, em geral, por duas fontes: pela organização da Parada, 
que considera a circulação de público, calculando a média de pessoas que passam pelo evento, e pela Polícia Militar, 
que verifica um número estimado num determinado momento do dia, de modo transversal (SCHIRMER, 2010). 
Nesta tese, adotamos o número fornecido pela APOGBLT SP, por considerarmos mais adequado o seu método. 
No ano de 2012, pela primeira vez, o Datafolha fez esse estudo demográfico. Mais adiante, ao contextualizarmos a 
edição desse ano, teceremos considerações quanto a isso.  
163 As referências dos textos que usamos em nosso corpus encontram-se no fim desta tese num tópico específico 
denominado “Referências das notícias”.  
164 Nesta tese, não registraremos nas transcrições dos dados os nomes dos/as jornalistas que assinaram algumas 
notícias de nosso corpus. Já que nos interessa focalizar a enunciação da notícia como um modo de produção 

discursiva controlada pelas coerções do Poder do jornal, não reconhecemos a autoria (stricto sensu) do discurso das 
notícias que coletamos. 
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Chinelos cortados, CDs quebrados e beijos entre casais homossexuais vão dar o ritmo da 
marcha de gays, lésbicas e travestis que começa às 12h de amanhã, na praia de Copacabana (zona 
sul do Rio). 

Um grupo de música afro vai abrir a caminhada, que vai começar em frente ao hotel 
Copacabana Palace e irá até o posto seis. 

O beijo é uma forma de cobrar a aprovação do projeto de lei da deputada Marta Suplicy (PT-
SP), que permite a união civil entre homossexuais.165 A votação será em agosto. 

Os manifestantes planejam também quebrar CDs do cantor Tiririca, por causa da música 
“Amigo é para Acudir o Outro”. Uma das estrofes diz: “Ele pode ser veado, mas é meu amigo, ele 
é ladrão, mas é meu amigo, ele pode ter defeito, mas é meu amigo”. 

O cantor Tiririca foi procurado pela Folha e não foi encontrado.  
A marcha vai denunciar a violência contra os frequentadores do chamado Baixo Gay, um 

aglomerado de cinco bares em Botafogo (zona sul). 
Os manifestantes vão cortar chinelos da marca Rider, por considerarem preconceituoso um 

comercial do produto. No anúncio, bilhetes enviados por rapazes chegam, por engano, a uma mesa 
em que estão três homossexuais. Ao perceberem o engano, os rapazes saem correndo. Segundo a 
assessoria de imprensa da W/Brasil, agência responsável pelo anúncio, o comercial não tem a 
intenção de ofender grupos gays, mas de traduzir o humor da situação.166 

    

 

  1998 

- II Parada do Orgulho GLT 

- 29 de junho 

- Tema – “Os direitos de gays, lésbicas e travestis são direitos humanos”  

- Contextualização do evento 

 

Sob a coordenação unicamente do grupo CORSA, a segunda versão da 

Parada apresentou um tema que expõe uma conciliação entre lutas 
particulares (direitos de gays lésbicas e travestis) e universais (direitos 
humanos). De um lado, estavam as questões sobre políticas identitárias, já 
bastante propaladas no então movimento GLT durante os anos 1990, e do 
outro o paulatino reconhecimento de que os políticos desse movimento 
não devem prescindir de uma visão holística sobre a realidade dos direitos 
humanos como um todo (paradoxo ético-político que retorna querelas 
iniciais da Primeira Onda). Mesmo quase completamente autofinanciado e 
sem qualquer apoio do governo, o evento, nessa edição, cresceu em 
número de participantes (7.000) e recebeu membros de organizações de 

                                                 
165 Nota da tese: Esse gesto reivindicatório relatado nesta notícia já prenunciava a ação ativista do Beijaço, tão 
comum hoje no Brasil. 
166 Na edição de 30 de junho de 1997, a Folha publicou uma notícia sobre um evento semelhante à Parada, a 1ª 
Parada do Amor, ocorrida no dia anterior no bairro do Pacaembu. Como não se trata de um dos eventos que o 
movimento reconhece como a Parada de São Paulo, não inserimos tal notícia em nossos dados. 
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esquerda, como a CUT, e de diferentes partidos políticos, a exemplo do PT e do PSTU. Por conta 
desse aumento de participação e da inicial variabilidade de instituições defensoras, o evento ganhou 
novamente cobertura da Folha.  
 

- Notícia publicada em 29/06 (CAPITAIS, 1998, p. 08) 

- Caderno – São Paulo167  

 
DIA DE PROTESTO168 
 
Capitais têm passeatas do dia do orgulho gay 

 
Gays, lésbicas, travestis e transexuais 

realizaram em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília 
manifestações ontem para celebrar o Dia 
Internacional do Orgulho. 

Em São Paulo, a parada gay cresceu. Segundo 
a Polícia Militar, 3.500 homossexuais e 
simpatizantes participaram da manifestação, que 
durou três horas. No ano passado participaram 
500 pessoas. 

A deputada federal Marta Suplicy (PT), 
candidata ao governo de São Paulo, autora do 
projeto que cria a Parceria Civil Registrada, que 
permite a união gay, participou da parada.  

No Rio, a parada gay reuniu cerca de mil 
pessoas em Copacabana, que carregavam uma 
enorme bandeira com as cores do arco-íris. Em 
Brasília participaram 200 pessoas, bem abaixo das 
800 esperadas. 

 
 

 

  1999 

- III Parada do Orgulho GLBT 

- 27 de junho 

- Tema – “Orgulho Gay no Brasil, rumo ao ano 2000” 

- Contextualização do evento 

                                                 
167 O caderno São Paulo era uma seção da Folha na época dessa notícia. Consistia num espaço onde se situavam 
informações com o mesmo foco do caderno atual “Cotidiano”.  
168 Esta é a primeira notícia que a Folha publicou com uma foto do evento, iniciando, a partir daí, nos anos 
seguintes, uma sucessão de publicações com imagens que passaram a ser agenciadas para boa parte da imprensa 
brasileira, principalmente imagens que captam a multidão na avenida Paulista e rua da Consolação, erguendo a 
bandeira do arco-íris. 
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A edição da Parada, em 1999, contou com a coordenação 

da APOGLBT SP, entidade criada naquele ano e que já 
usava a sigla GLBT, típica no movimento anos depois, 
como vimos. Nesse cenário, mais grupos foram 
articulados pela entidade a participarem da passeata, o 
que fez a região por onde circulou a marcha (a mesma 
dos anos anteriores) ficar com um colorido maior e ainda 
mais diverso. Além disso, no ano em que completavam 
30 anos da Batalha de Stonewall, essa terceira edição 
passou a ser reconhecida no calendário municipal de 
eventos e, por isso, veio conseguindo, desde então, 
financiamento estatal e patrocínio empresarial do 
mercado GLS. Com esse mecenato segmentado, a 
APOGLBT SP permitiu que as casas noturnas 
patrocinadoras inserissem-se no evento com trio-elétricos publicitários. Foi a partir daí, que se 
difundiu uma maior concentração de música pop, gogo boys (dançarinos seminus típicos das 
boates LGBT) e drag queens no evento, isto é, um conjunto semiótico que será captado pelas 
lentes da mídia hegemônica para servir de predileta representação nos jornais. Nesta edição, a 
Parada agrupou 35 mil pessoas. 

 

- Notícia publicada em 27/06 (PALOMINO, 1999, p. especial A1) 

- Caderno – Ilustrada/Acontece  

 

PARADA Evento espera reunir 14 mil pessoas para estender a bandeira do arco-íris e estimular o 

orgulho junto à comunidade
169 

 
Celebre os ‘gay 90’s’ na avenida Paulista 
 
 Se esses foram realmente os “gay 90’s”, hoje é sua última chance para celebrá-los, aqui em 
São Paulo. A Parada do Orgulho GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros) acontece a partir 
de 14h, com concentração na avenida Paulista, em frente ao prédio da Gazeta. A marcha parte às 15h 
em direção à praça da República, descendo pela rua da Consolação e passando pela avenida Ipiranga. 
  A parada existe aqui há três anos. No primeiro, o público estava tímido (2.000 pessoas), mas 
no ano passado a coisa virou. 
  Parece que baixou um orgulho mesmo e na última hora apareceram 7.000, que ocuparam 
toda a rua Rego Freitas (na região central), teve link no “Faustão”, reportagem no “Fantástico”, uma 
festa. Agora são esperadas 14 mil pessoas. A ex-deputada Marta Suplicy, militantes e personalidades 
relacionadas à causa gay devem comparecer. Sem falar no segmento S da sigla GLS, os tais 
simpatizantes. 

                                                 
169 Tentamos transcrever fidedignamente o modo como a Folha publicou a notícia. Por conta disso, usamos negrito 
e letras maiúsculas em alguns trechos. Contudo, em relação aos excertos que representam a Linha Fina, resolvemos 
transcrever com itálico para diferenciar do Título e do restante do texto.   
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  Estão prometidos sete carros alegóricos, 
das principais boates gays de São Paulo (Blue 
Space, Station/Frenesi, Nostro 2000, Ponto G, 
Diesel & B.A.S.E, Mad Queen, So Go). Temas 
em debate junto à comunidade, como direitos 
humanos e violência; Aids; parceria civil registrada; 
e o levante de Stonewall (que originou a data das 
comemorações do “Gay Pride” nos EUA) serão 
lembrados em faixas e cartazes. Estará na parada 
também a bandeira do arco-íris, com 50 metros de 
comprimento, que será aberta assim que os 
participantes começarem a caminhada. 
  A apresentadora drag Silvetty Montilla 
(estrela dos shows de boates) vai comandar a 
parada com seus famosos gritos de guerra. Na 
praça da República, outra diva do underground 
paulistano, Claudia Wonder, apresentará as 
atrações, que incluem a dupla de tecno Tétine e 
outras drags, como a top Dimmy Kier. 
  Apesar de a parada fazer parte do 
calendário oficial da cidade, os organizadores 
reclamam não ter recebido qualquer verba da 
prefeitura, o que, segundo Paulo Giacomini, 
conselheiro fiscal da parada, comprometeu a 
organização e a divulgação. “Não é como uma 
rave, por exemplo, em que as pessoas já 
conseguem as coisas e existe toda uma infra-
estrutura. Este ano conseguimos CGC para a 

parada, mas ainda estamos no caminho da profissionalização.” O evento todo custou R$ 25 mil. 
  Em Nova York, a parada aglutina todos os segmentos do mundo gay e seus temas 
emocionam até quem não faz parte do movimento. O Brasil está ainda distante da articulação norte-
americana – o levante de Stonewall, símbolo da luta de gays e lésbicas dos tempos modernos, 
completa agora 30 anos –, mas vale a pena lembrar a fala do presidente Clinton ao decretar junho 
como o mês do orgulho gay e lésbico, no dia 11 passado: “Não podemos adquirir verdadeira 
tolerância simplesmente pela legislação, precisamos mudar corações e mentes”. Este domingo pode 
servir para isso. Orgulho gay “djá”. 
 

- Notícia publicada em 28/06 (PARADA, 1999, p. 07) 

- Caderno – São Paulo  

 
PASSEATA 
 
Parada Gay atrai 20 mil manifestantes em São Paulo 
 

Número é o triplo do registrado em 98 
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 Cerca de 20 mil pessoas, segundo cálculos da PM, acompanharam ontem a 3ª Parada do 
Orgulho GLBT (dos gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros), que saiu da avenida Paulista por volta 
das 15h e chegou na praça da República às 18h. É quase três vezes o público que acompanhou a 
parada no ano passado. 
 A passeata foi animada por sete carros alegóricos, uma bandeira de 50 metros de 
comprimento com as cores do arco íris, símbolo do 
movimento gay em todo o mundo, e centenas de 
balões coloridos. 
 A parada contou com a presença da 
deputada federal Marta Suplicy (PT-SP), autora do 
projeto de lei que estabelece a união civil entre 
homossexuais, e do deputado estadual Paulo 
Teixeira (PT). 
 “Não é fácil uma passeata reunir 20, 30 mil 
pessoas dessa forma pacífica, civilizada. Está cheio 
de gente que não é gay aqui, e todo mundo convive 
na maior harmonia”, disse Marta. 
 Paradas gays no mundo inteiro 
comemoraram ontem o dia internacional do 
orgulho gay e também os 30 anos da revolta de 
Stonewall Inn, nome de um bar de Nova York onde 
um grupo de homossexuais se rebelou contra a 
violência policial. 
 O presidente da Parada do Orgulho GLTB, 
Nélson Matias Pereira, 33, disse que recebeu 
ameaças, pelo telefone, antes da passeata. “Eles 
diziam que quanto mais veado melhor, pois iam 
matar todos de uma vez”. Pereira afirmou ainda que, 
em uma reunião com a PM na quarta-feira, recebeu 
garantia de segurança. 
 Outras duas capitais comemoraram a data. 
Salvador montou uma exposição de fotografias de 
manifestações de homossexuais na Europa e nos EUA. Em Porto Alegre, houve parada gay e 
concurso de drag-queens. 
 
 

  2000 

- IV Parada do Orgulho GLBT 

- 25 de junho 

- Tema – “Celebrando o orgulho de viver a diversidade” 

- Contextualização do evento 

 

No ano 2000, com a assunção das PLV, o movimento fortificou-se e seus representantes passaram a 

ter mais visibilidade na mídia. Não raro, coordenadores da APOGLBT SP e antigos membros do 
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ativismo LGBT – como João Silvério Trevisan e Luiz Mott – 
apareciam em reportagens, concediam entrevistas e escreviam 
colunas para jornais e revistas. Nesse contexto, tendo a 
desembargadora Maria Berenice Dias como emblemática 
representante, a Justiça do Rio Grande do Sul começou a 
emitir decisões bastante progressistas em relação aos direitos 
previdenciários de homossexuais, já apontando para o 
alargamento de direitos que surgiria no futuro. Com tamanha 
notoriedade, a Parada também ganhou maior adesão, 
chegando a uma marca de 120 mil participantes e 
diversificando ainda mais seus trios elétricos, novamente 
patrocinados pelo mercado dito GLS. No entanto, na edição 
desse ano, o evento recebe, pela primeira vez, financiamento 

direto do Ministério da Saúde, o que possibilitou a organização de uma infraestrutura mais equipada. 
A IV Parada foi também reconhecida como a que dá forte largada na estratégia de carnavalização, 
típica desse evento nas versões brasileiras. Esse traço vai dividir opiniões e gerar, a partir dali, 
diversas críticas ao evento.  
 

- Notícia publicada em 25/06170  

(MARIA, 2000, p. C5) 

- Caderno – Cotidiano 

 

PASSEATA NA PAULISTA Gays, lésbicas, 

bissexuais e transgêneros fazem ato para cobrar união 

civil e leis contra discriminação
171 

 

Homossexuais querem reunir 100 mil hoje 
 

Aprovação da união civil de pessoas do mesmo 
sexo e uma legislação mais rigorosa em relação à 
discriminação e perseguição. Essas são as principais 
reivindicações da 4ª Parada do Orgulho GLBT que vai 
tomar hoje a avenida Paulista, com uma grande festa de 
14 trios elétricos, pelo menos 30 DJs, carros alegóricos, 
fantasias, balões rosa e muita música.  

“Nosso objetivo é fortalecer a cidadania. É um 
domingo de luta feita de forma alegre, festiva e 
irreverente”, disse o presidente da Associação da 
Parada do Orgulho GLBT, Roberto de Jesus. 

                                                 
170 Nesta edição, pela primeira vez, a Folha publicou um infográfico que ilustra o trajeto percorrido pela Parada. 
Essa prática passará a ser comum em muitas edições nos anos posteriores. 
171 Esta notícia de 25/06/00 é a primeira a apresentar-se com subdivisão de tópico discursivo através de Intertítulo. 
Isso, em geral, caracteriza uma preocupação com um maior escopo sobre o fato noticioso, o que é típico da notícia 
mais alargada, isto é, a reportagem.  
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Os organizadores esperam reunir 100 mil pessoas e avisam que a parada é de todos que lutam 
por direitos humanos, independentemente de serem heterossexuais ou GLBT (Gays, Lésbicas, 
Bissexuais e Transgêneros – travestis, drag queens e transexuais, nome dado àqueles que fizeram 
cirurgia para trocar de sexo). 

A primeira parada, em 1997, reuniu 2.000 pessoas; a segunda, 8.000; a terceira, no ano 
passado, 35 mil. A passeata vai seguir da Paulista, às 15h, em direção à praça da República. (Veja 
quadro). 

Segundo o presidente da Associação da Parada do Orgulho GLBT, além da aprovação da 
união de pessoas do mesmo sexo, a comunidade gay precisa da criação de leis contra discriminação e 
pela garantia de livre acesso a estabelecimentos comerciais.  

“Lutamos pela nossa cidadania”, disse Jesus. “Em pleno fim de século, ainda somos barrados 
em lojas e motéis e mal atendidos em bares e restaurantes”. No atual Código Penal, a perseguição 
contra homossexuais acaba sendo reprimida só quando acontece com violência física e é enquadrada 
como lesão corporal, homicídio ou tentativa. “Queremos um artigo específico para o ódio, que 
defina o crime e as penalidades”, disse Jesus. 

O país que mais avançou nessa legislação no mundo foi o Canadá. O deputado André 
Boulerice, da província canadense de Quebec e autor do conjunto de leis aprovado no país, será um 
dos convidados de hoje. 

A partir de projetos de Boulerice, viraram leis a extensão da cobertura dos planos de saúde 
para o parceiro ou parceira, a união civil, o direito à pensão e a definição do crime de ódio.  

Segundo a organização, todos candidatos à Prefeitura de São Paulo foram convidados para a 
festa, mas, até sexta-feira, só Marta Suplicy (PT) havia confirmado presença.  

Roberta Close, Adriane Galisteu, Elke Maravilha, Marina Lima, Monique Evans e Pedro 
Paulo Rangel também disseram à organização que estariam presentes hoje na Paulista. 
 
Parada limpa 

 
Um bloco de garis estará fechando o cortejo de trios e carros alegóricos da parada. Os 

organizadores também pedem a todos os participantes que levem agasalhos e cartuchos usados de 
impressoras para serem doados. 

Em parceria com ONGs, os agasalhos serão distribuídos. Os cartuchos vendidos para 
reciclagem e o dinheiro arrecadado vai financiar bolsas-escola para crianças carentes.  

Em acordo com a CET e a Polícia Militar, ficou definido que a parada só vai ocupar 
totalmente a avenida Ipiranga. Na Paulista e Consolação, serão usadas só as pistas que levam ao 
centro. 
 
- Notícia publicada em 26/06172 

- Caderno – Cotidiano 

 
Capa (PARADA, 2000, p. capa) 
 
Abertura – Parada gay reúne 100 mil em SP 
 

                                                 
172  Esta é a primeira edição da Folha em que, tanto na capa quanto na matéria do caderno, há imagens da 
irreverência de drag queens e da performance de gogo boys, preferência de imagens na seleção de fotografias que o 
jornal terá por muitos anos.  
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A quarta parada do orgulho GLBT (gays 
lésbicas, bissexuais e transgêneros) reuniu ontem em 
São Paulo cerca de 100 mil pessoas, segundo a Polícia 
Militar. Foi o maior evento do gênero no país. 

A passeata começou na avenida Paulista e 
terminou na praça da República (centro). Militantes de 
esquerda ligados à causa dos homossexuais tiveram 
companhia, como a candidata do PT à prefeitura de 
São Paulo, Marta Suplicy. 

A disputa para discursar em palanque montado 
na praça da República provocou onda de agressões 
entre o secretário do grupo de gays e lésbicas do PSTU 
(Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados), 
Wilson da Silva, e o senador do PT, Eduardo Suplicy. 
 
Notícia no caderno173 (PARADA, 2000, p. C1) 
 
PASSEATA Ato consegue reunir as 100 mil pessoas 

previstas e forma 13,6 quilômetros de filas de carros nas 

proximidades.
174 

 

Parada gay congestiona o centro de SP 
 
A 4ª Parada do Orgulho GLBT provocou 

congestionamento típico de dia útil ontem na região 
central de São Paulo. A CET (Companhia de 
Engenharia de Tráfego) registrou 13,6 quilômetros de 

filas nas imediações das avenidas Paulista, Consolação e Ipiranga.  
Normalmente, nas tardes e noites de domingo, a CET não registra nenhum quilômetro de 

congestionamento.  
Os organizadores acertaram nas previsões e levaram, segundo estimativa da Polícia Militar, 

100 mil pessoas à parada, que teve nove carros de som e mais dois carros alegóricos. A passeata 
reuniu 2000 pessoas, em 1997, 8000, em 1998, e 35 mil no ano passado. No próximo domingo, a 
parada será no Rio de Janeiro. 

Gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e simpatizantes começaram a se concentrar por volta 
das 14h, em frente ao prédio da Gazeta, na Paulista. Pouco depois das 15h, Edson Cordeiro cantou o 
Hino Nacional para abrir oficialmente a parada. Apesar do caos no trânsito, a descida até a praça da 
República foi tranquila e não houve tumultos.  

O carro abre-alas da parada chegou à avenida Ipiranga por volta das 18h. Mas, até as 19h, 
ainda havia quatro carros de som e muita gente terminando de descer a avenida Consolação. 

                                                 
173 Essa é a primeira edição em que a Folha apresenta a notícia sobre a Parada como único texto noticioso da 
página. Embora esse enquadramento não seja alvo de nossa análise, é relevante observar que seu marco inicial se 
deu justamente no ano em que muitas forças políticas pró-LGBT passam a se revelar com mais veemência no 
cenário político, acadêmico e artístico do país, restaurando um hábito comum da Primeira Onda.  
174 Outro dado marcante desta edição é o fato de ela ser precursora na publicação de notícias sobre a Parada na 
primeira página do caderno. Isso fornece mais visibilidade ao texto e ao evento, uma vez que se torna mais fácil 
visualizar as notícias postas na primeira página do caderno do que aquelas inseridas no seu interior. Mesmo sem 
lermos o caderno, apenas ao folhearmos o jornal, podemos enxergar a notícia da página inicial. 
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Pouco depois das 19h, começou a 
apresentação do cantor Edson Cordeiro, que durou 90 
minutos. O show num palco na avenida Ipiranga, 
diante da praça da República, foi aberto e encerrado 
com um “beijo coletivo”, convocado pela organização 
do evento. 

Na Paulista e na República houve discursos de 
políticos e até uma pequena confusão entre o senador 
Eduardo Suplicy (PT-SP) e militantes do PSTU.  

Antes do show, foi feito um minuto de silêncio 
pela memória de Edson Néris da Silva, morto no 
começo de fevereiro por um grupo de carecas. 

Cerca de 300 policiais militares trabalharam na 
segurança da parada e no isolamento da avenida 
Paulista, para garantir que apenas uma pista fosse 
tomada. 

No meio da descida da Consolação, no entanto, 
o esquema de organização para ocupar apenas uma via 
não foi suficiente e centenas de manifestantes 
invadiram parte da pista de subida.  

Não houve acidentes e os organizadores 
formaram um cordão para que os manifestantes 
voltassem para o local previsto. 

 
Performances e fantasias 

 
Freiras, empregadas domésticas, professoras, 

tiazinhas, feiticeiras e muita lantejola. A Paulista foi tomada ontem por milhares de homossexuais 
fantasiados. 

O travesti Priscilla Quartier, que faz shows em casas noturnas, chegou a improvisar uma 
performance no teto de um ônibus na esquina com a rua Augusta. Fantasiado de diabo, Quartier 
subiu no capô, dançou e mexeu com a multidão por quase 20 minutos. 

A casa noturna SoGo trouxe dois carros. Num deles 20 go-go boys de cueca e camiseta 
dançavam ao som da música tecno, tocada durante toda a parada.  

No outro, dançavam três homens fantasiados de anjos, com asas e o corpo todo pintado de 
prata, e um outro com arcos prateados presos aos braços e pernas.  

Nesse carro havia uma espécie de guindaste com plataforma que era estendida sobre a 
multidão, e os anjos se revezavam dançando.175 
 

 

  2001 

- V Parada do Orgulho GLBT 

                                                 
175 Os três últimos parágrafos dessa notícia não puderam ser recuperados, pois a fonte de onde coletamos os dados 
(website da Folha) não apresenta legibilidade neste trecho.  
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- 17 de junho 

- Tema – “Abraçando a diversidade” 

- Contextualização do evento 

 

A partir deste ano, inicia-se a composição de um programa 

semanal de atividades que futuramente ampliar-se-á, 
transformando-se no MOGLBT. Com um público de 200 mil 
pessoas e tornando-se a maior da América Latina, a Parada 
passou a ser, na edição de 2001, a culminância desse macro 
evento semanal, que ganhou braços muito seguros para 
fortalecer a representação de LGBT. Pela primeira vez, uma 
empresa de fora do segmento GLS patrocina a Parada e isso 
demonstra ao mercado o potencial publicitário do evento. 2001 
também é o ano em que surgem as primeiras paradas em 
grandes cidades de interior, assim como se amplia, na cidade de 
São Paulo, o gueto comercial segmentado em bairros abastados 
economicamente, o que legitima, na região, uma tendência 
internacional de 

consumo LGBT para as novas gerações. 
 
- Notícia publicada em 17/06 (PARADA, 2001, p. 

C3) 

- Caderno – Cotidiano 

 
ORGULHO GAY Organizadores do evento esperam 

reunir 200 mil manifestantes 
 
Parada muda o trânsito na avenida Paulista e no 
centro  
  
 A 5ª Parada do Orgulho GLBT (de Gays, 
Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros), marcada para a 
tarde de hoje, vai provocar mudanças no trânsito de 
São Paulo.  
 A avenida Paulista será interditada para os 
carros a partir do início da tarde, quando começará a 
concentração, em frente ao prédio da TV Gazeta. 
 O início da marcha está previsto para as 14h, 
em direção à rua Consolação. Depois, os manifestantes 
seguirão para a avenida Ipiranga e praça da República, 
onde haverá um show, com início previsto para as 19h, 
aproximadamente. 
 As vias transversais das avenidas serão 
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liberadas para os carros assim que os manifestantes passarem. Durante o evento, o motorista que vier 
da av. Rebouças e que se dirigir ao centro terá como opção a rua Bela Cintra. 
 A alameda Santos e a rua São Carlos do Pinhal são opções para evitar a Paulista.  
 A Polícia Militar estará atenta para possíveis conflitos entre manifestantes e torcedores do 
Corinthians, time que joga hoje com o Grêmio na decisão da Copa do Brasil. Se o time paulista for 
campeão, sua torcida deve festejar na Paulista, no final da tarde. 
 Os organizadores da parada esperam reunir 200 mil pessoas. Confirmaram presença os 
artistas Edson Cordeiro, Elza Soares, Zeca Baleiro e Chico César, além da prefeita Marta Suplicy. 
 Cerca de 300 voluntários vão distribuir camisinhas e recolher agasalhos e cartuchos usados de 
impressoras, que serão doados para a Ação da Cidadania, ONG criada pelo sociólogo Herbert de 
Souza, o Betinho. 
 

- Notícia publicada em 18/06 

- Caderno – Cotidiano 

 

Capa (CORRÊA, MARIA & LEITE, 2001, p. capa) 

 

Foto-legenda – RECORDE Participantes da 5ª Parada 
do Orgulho GLBT (de Gays, Lésbicas, Bissexuais e 
Transgêneros), em SP, que atraiu 200 mil pessoas, 
maior público nesse tipo de evento 
 

Notícia no caderno176  

(CORRÊA, MARIA & LEITE, 2001, p. C1) 

 

SÃO PAULO Polícia Militar estima que 200 mil 

pessoas participaram da quinta edição do evento, o maior 

do gênero no país 
 
Parada gay registra recorde de público 
 
 A 5ª Parada do Orgulho GLBT (de Gays, 
Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros), realizada ontem 
no centro de São Paulo, contou com o maior público já 
registrado em eventos do gênero no país. 
 De acordo com a Polícia Militar, que manteve 
400 policiais na área, cerca de 200 mil pessoas 
acompanharam a caminhada das 15h às 20h. Entre elas 

                                                 
176 Esta é primeira edição em que a Folha publica uma página com mais de uma notícia sobre algo relativo à Parada, 
bem como mais de um gênero jornalístico sobre o assunto (notícia e comentário). Como dado de nossa pesquisa, 
consideramos apenas uma notícia publicada nessa página, a única que trata da Parada em si. 
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estavam a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, e o deputado José Genoino, pré-candidato petista ao 
governo.  
 Nas edições anteriores, a parada reuniu de 2.000 pessoas (1997) a 100 mil (2000). O número 
deste ano põe o evento paulista entre os maiores do 
mundo, atrás de Sydney e Nova York (500 mil), Berlim 
(350 mil), San Francisco (300 mil) e Paris (250 mil). 
 As ruas do centro foram interditadas, 
provocando nove quilômetros de filas nas avenidas 
Paulista, Rebouças e proximidades. 
 O dia do orgulho gay surgiu em todo mundo 
depois de um confronto entre homossexuais e policiais, 
em 28 de junho de 1969, em Nova York. Mas o tom 
crítico do ato cede, ano a ano, lugar à festa. 
 Ontem, ela foi um verdadeiro Carnaval fora de 
época, com 12 carros de som, três ônibus, arco-íris de 
bexigas e bandeiras de seis cores – símbolo GLBT –, 
que representam a vida (roxo), o coração (laranja), o 
sol (amarelo), a natureza (verde), a harmonia (azul anil) 
e o espírito (violeta). Mas não faltaram bandeiras do 
PSTU e da CUT e cartazes contra o preconceito, além 
da distribuição de 50 mil preservativos. 
 O principal motivo da manifestação era 
celebrar a liberdade de opção. E, por ela, misturaram-
se jovens garotas de mãos dadas, drag queens, 400 
voluntários, pais com filhos nos ombros, viúvas com 
cachorrinhos e muitas famílias. O slogan da parada 
pedia que os participantes abraçassem a diferença. E 
eles abraçaram. 
 “Vim para dizer ao presidente que o Brasil tem 
de ser alegre assim”, disse a aposentada Helena Vieira Vinhal, 70. “Queremos que ele cresça 
respeitando a diferença”, disse o professor Vicente Valery, que, acompanhado pela mulher, Flávia, 
levava o filho Antônio, 2, nos ombros. 
 A multidão começou a se concentrar às 14h na Paulista. Pouco depois das 15h, a parada foi 
aberta por um discurso da prefeita (leia abaixo). Em seguida, Edson Cordeiro cantou o Hino 
Nacional e o hit “I will survive”, que levantou a multidão que tomava um quilômetro de avenida. As 
calçadas também estavam lotadas e chovia papel picado dos prédios. 
  O abre-alas chegou à praça da República às 17h50. Às 19h, os participantes cantaram o 
“Hino à Diversidade” e a “Ave Maria”, dedicada ao adestrador Edson Néris, morto em 2000 por 
carecas na praça da República. A festa terminou às 20h, sem incidentes. 
 

 

  2002 

- VI Parada do Orgulho GLBT 

- 02 de junho 



229 

 

- Tema – “Educando para a diversidade” 

- Contextualização do evento 

 

Com um número de 700 mil participantes, a VI 

edição da Parada, em 2002, ultrapassou eventos do 
gênero em cidades como Paris e a norte-americana 
São Francisco. Homenageando as lésbicas, o evento 
inseriu imagens e cartazes que aludiam o amor entre 
as mulheres. Além disso, nesse ano os grupos LGBT 
da cidade criaram o prêmio Cidadania e Respeito à 
Diversidade, a fim de destacar artistas, políticos/as e 
empresários/as atuantes na luta pela construção da 
democracia no país, assim como a APOGLBT SP 
lançou um guia sobre o mercado LGBT paulistano, 

para situar turistas que vinham participar da passeata. Essa é uma prova da magnitude comercial que 
já sustentava a Parada àquela altura. Também em 2002, os grupos organizados por lésbicas e 
bissexuais, sob a conhecida insatisfação com a desigualdade de visibilidade entre os sujeitos da sigla 
LGBT, resolvem criar um evento paralelo à Parada e ao MOGLBT, a Caminhada da Visibilidade 
Lésbica e Bissexual. 

 

- Notícia publicada em 02/06 (6ª, 2002, p. C3) 
- Caderno – Cotidiano 

 

6ª edição da Parada começa às 14h  
 
 Gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e 
simpatizantes já têm programa para hoje. 
 A partir das 14h, a Associação da Parada do 
Orgulho GLBT promete agitar São Paulo na 6ª edição 
da Parada do Orgulho Gay.  
 Com o slogan “Educando para a Diversidade”, 
a organização do evento pretende reunir 300 mil 
pessoas – 100 mil a mais do que na edição passada – e 
com isso superar paradas como a de Paris (250 mil) e 
se igualar à de São Francisco (300 mil).  
 Os destaques ficam por conta da abertura – 
que será feita por motociclistas lésbicas – e pelos 18 
carros que animarão a Parada.  
 O percurso da Parada paulistana é o mesmo de 
anos anteriores. A concentração começa às 14h, na 
avenida Paulista, 900 (em frente ao prédio da TV 
Gazeta). 
 Depois a Parada segue pela própria avenida 
Paulista, desce a rua da Consolação, avenida Ipiranga e 
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chega à praça da República por volta das 19h – horário em que começam os shows de Laura 
Finochiaro e das Frenéticas. 
 A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai montar um esquema especial para o 
trânsito com bloqueios e desvios e com indicação de rotas alternativas. A organização pede que as 
pessoas evitem ir de carro. 
 Confirmaram presença as atrizes Vera Holtz e Marisa Orth, além da turma do Casseta e 
Planeta e da prefeita Marta Suplicy. 
 

- Notícia publicada em 03/06 

- Caderno – Cotidiano 

 

Capa (COTES, LEITE & DURAN, 2002, capa) 

 

Abertura – Parada gay reúne 400 mil em São Paulo 

 
A sexta edição da Parada do orgulho gay em 

São Paulo reuniu ontem, segundo estimativa da Polícia 
Militar, 400 mil pessoas. Esse número recorde no Brasil 
superou o das últimas paradas na França (250 mil 
pessoas) e em São Francisco, nos EUA (300 mil). 

Pela primeira vez na Parada, a avenida Paulista 
foi interditada no sentido Consolação Paraíso. Nenhum 
incidente foi registrado. A prefeita Marta Suplicy e 
políticos do PT estavam presentes. 
 

Notícia no caderno (COTES, LEITE & DURAN, 

2002, p. C1) 

 

ORGULHO GAY Estimativa de público é da Polícia 

Militar; público dobra em 2 anos 
 
Parada leva às ruas 400 mil pessoas e bate recorde 
em SP  
 
 Diversidade. Foi isso que se viu na 6ª edição da 
Parada do Orgulho Gay, ontem, em São Paulo. O 
evento reuniu 400 mil pessoas em seu ponto final, a 

praça da República (região central), segundo a última avaliação da Polícia Militar. Na concentração, 
na Paulista, o público era de 320 mil pessoas, de acordo com a PM. 
 O número estimado de participantes – recorde brasileiro – superou o de eventos semelhantes 
como as paradas de Paris, França (250 mil), e a de San Francisco, EUA (300 mil). Só ficou atrás das 
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paradas de Nova York e Sidney (500 mil). Com isso se firmou como o maior evento do gênero na 
América Latina. Os organizadores computavam um público de 700 mil pessoas.  
 Para Roberto de Jesus, presidente da Associação da Parada do Orgulho GLBT (gays, lésbicas, 
bissexuais e transgêneros), um dos fatores que atraíram mais pessoas foi o maior número de trios 
elétricos. Neste ano, havia 25 carros – todos “recheados” de go-go boys e exóticas drag queens – 
contra 18 em 2001.  
 O recorde de participantes fez a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e a PM 
interditarem a pista sentido Consolação-Paraíso da avenida Paulista durante a parada. Até o final da 
festa, nenhum incidente foi registrado. 
 
Xuxa e Donna Summer 
 
 Casais de namorados – homossexuais e heterossexuais –, pessoas fantasiadas, aposentados, 
curiosos com máquinas fotográficas e crianças formavam o heterogêneo público de participantes e 
espectadores. A trilha sonora do evento teve de Xuxa a Donna Summer, passando pela música 
eletrônica. As lésbicas, homenageadas desta edição, foram o destaque da festa. A cantora Laura 
Finochiaro convocou as participantes lésbicas a 
“mostrarem os peitos” e tirou a camiseta enquanto 
cantava o hino gay “Pavão Misterioso”, do compositor 
Ednardo. Muitas aderiram ao convite.  
 Participantes levaram o slogan desta edição da 
parada, “Educando para a Diversidade”, ao pé da letra. 
O arquiteto Luiz Antônio Cesário, 41, levou a filha 
Maria Júlia, 8, para ver a festa, mas também para 
ensiná-la a conviver com os “diferentes”. “Acho que é 
importante que ela venha, veja e aprenda”, afirmou, 
enquanto a menina apontava para os trios elétricos 
(para ela, foram a parte “mais bonita” de todo o 
evento).  
 A drag queen Duda Mendonça, 25, acredita que 
a realização e o crescimento da parada são uma 
“vitória” para a comunidade gay.  
 O ator José Wilker, que interpreta o 
homossexual Ariel na novela “Desejos de Mulher” da 
Rede Globo, comparou o evento aos comícios 
promovidos durante a campanha pelas Diretas-Já, no 
ano de 1984.  
 A prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT), 
chegou por volta das 15h. Sua caminhada em meio ao 
público causou tumulto. A prefeita, que acompanhou 
somente parte da parada, dançou, jogou beijos, bonés e 
camisetas ao público. Os organizadores a chamaram de 
“prefeita da diversidade” e pediram aplausos. A mesma sorte não teve a apresentadora Luciana 
Gimenez, que foi vaiada. Segundo Roberto de Jesus, ela teria humilhado lésbicas em seu programa 
“Superpop”, na Rede TV!. A apresentadora não foi localizada pela reportagem para comentar o 
assunto. 
 Um show do grupo “As Frenéticas” encerrou a parada, na praça da República (centro). Não 
houve confusão, mas policiais tiveram de conter casais “mais empolgados” no final do evento. 
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  2003 

- VII Parada do Orgulho GLBT 

- 22 de junho 

- Tema –  

“Construindo políticas homossexuais” 

- Contextualização do evento 

 

Sem qualquer perspectiva de legalização do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, no ano 
de 2003, a APOGLBT SP cria o Livro de Registro de União Estável Homossexual, uma forma 
simbólica de pressionar o Estado e a Justiça a equiparar os direitos dos casais heterossexuais aos dos 
homossexuais. Naquele ano, com o público de um milhão de pessoas presentes na Parada, 
consolidava-se, de uma vez por todas, o MOGLBT. Durante também essa época, registra-se que 
algumas regiões de São Paulo – como o espaço conhecido por Autorama, no bairro do Ibirapuera, e 

a rua Frei Caneca, nas proximidades da avenida Paulista 
– tornaram-se de vez locais para a sociabilidade e para 
o mercado LGBT, extensões do gueto já conhecido no 
Centro da cidade. 
  
- Notícia publicada em 22/06 (PARADA, 2003a, p. 

C8) 

- Caderno – Cotidiano 

 

FESTA Organização espera reunir 800 mil pessoas, o 

que tornaria o evento o 3º maior acontecimento do gênero 

no mundo 

 
Parada do Orgulho Gay terá 21 trios elétricos hoje  
 
 Os organizadores estão esperando 800 mil 
pessoas, o dobro dos participantes do ano passado. Se 
as previsões se confirmarem, a 7ª Parada do Orgulho 
GLBT, de São Paulo, será o terceiro maior evento do 
mundo, no gênero. Perderia apenas para San Francisco, 
nos EUA, que já reuniu cerca de 1 milhão de pessoas, e 
Toronto, no Canadá, que em 2001 contou 850 mil 
participantes.  
 No total, serão 21 caminhões-trios elétricos. Os 
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seis primeiros carros são institucionais.  
 No primeiro, estarão o comando da Associação da Parada e convidados especiais, como a 
prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. No segundo, estarão lideranças de associações GLBT (gays, 
lésbicas, bissexuais e transgêneros) de outros Estados.  
 O terceiro e o quarto serão das lésbicas. O quinto, de transgêneros, travestis e transexuais. O 
sexto será da imprensa.  
 Os outros 15 carros são de organizações não-governamentais, como o das lésbicas. Um 
Outro Olhar, e de casas noturnas como Level, SoGo e Espaço Massivo – que terá um enorme 
dragão chinês soltando fumaça colorida pelas ventas. Entre os caminhões “da prevenção” estará o da 
Semina, que divulga seu gel lubrificante.  A Semina desenvolve material educativo para a ONG 

Cevan, Centro Vergueiro de Atenção à Mulher, da 
educadora Maria Luiza Eluf.  
 O caminhão da Semina será uma espécie de 
aquário de gel onde 20 gogô-boys e a travesti Dimmi 
Kier farão performances.   
 

- Notícia publicada em 23/06 

- Caderno – Cotidiano 

 

Capa (PARADA, 2003b, capa) 

 

Abertura – Parada gay reúne 800 mil e é a 3ª no 
mundo 
 

A 7ª Parada do Orgulho GLBT (gays, lésbicas, 
bissexuais e transgêneros) reuniu em São Paulo cerca 
de 800 mil pessoas, segundo a Polícia Militar e a CET 
(Companhia e Engenharia de Tráfego). A estimativa 
faz da parada a terceira maior do mundo – atrás da de 
San Francisco (EUA) e Toronto (Canadá). Para 
organizadores, havia 1,3 milhão de pessoas.  

O evento teve pela primeira vez um trio 
elétrico da Prefeitura de SP, no qual desfilaram o 
presidente do PT, José Genoíno, e a prefeita Marta 

Suplicy. 
 

Notícia no caderno (PARADA, 2003b, C1) 

 

DIVERSIDADE Estimativa oficial de público coloca o evento como o terceiro maior do mundo; até 

prefeitura teve trio elétrico 

 
Parada Gay dobra e leva 800 mil à Paulista  
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 A 7ª edição da Parada do Orgulho GLBT reuniu 
cerca de 800 mil pessoas ontem em São Paulo, 
dobrando seu público em relação a 2002 e se firmando 
como a terceira maior do mundo – atrás apenas das de 
San Francisco, nos EUA, que já reuniu 1 milhão, e de 
Toronto, no Canadá (850 mil). A estimativa é da Polícia 
Militar e da CET (Companhia de Engenharia de 
Tráfego). Para a organização, havia 1,3 milhão. 
 O evento deste ano contou, pela primeira vez, 
com um trio elétrico da prefeitura entre os 21 carros que 
saíram da av. Paulista, a partir das 14h30, em direção à 
praça da República, na região central. 
 As duas pistas da avenida foram ocupadas por 
crianças, jovens e idosos, que acompanharam a 
passagem dos carros ao som de hits gays, música 
eletrônica e sucessos de Kelly Key.  
 O trajeto de 3,4 km foi totalmente ocupado: 
quando os primeiros manifestantes chegavam à 
República, ainda havia gente na Paulista. A parada, que 
começou com chuva de papel picado e balões coloridos, 
terminou à noite com um show da cantora Elza Soares. 
Não houve incidentes graves, de acordo com a PM. 
 O presidente nacional do PT, José Genoino, e a 
prefeita Marta Suplicy foram os principais destaques 
políticos. Mas só Genoino discursou. O tema do evento 
deste ano, “Construindo Políticas Homossexuais”, 
chegou a ser criticado por antigos organizadores da Associação da Parada do Orgulho GLBT (gays, 
lésbicas, bissexuais e transgêneros). A atual organização já anunciou que, em 2004, haverá um tema 
direcionado aos idosos e adolescentes. 
 
Gays, famílias e idosos 
 
 Em meio aos simpatizantes da causa gay, havia gente de todas as idades. Érica Soares, 32, 
levou os cinco filhos e uma vizinha, com idades de 1 a 13 anos. Mesmo com a barulheira, o bebê 
dormia. Olivia Ribeiro, 74, de terninho bege e colar de pérolas, foi com o amigo Arnaldo de Souza, 
79. “É a festa mais bonita que temos aqui. Podia ter todo domingo”, disse ela.  
 O escritor Ricardo Costa Aguieiras, 58, carregava um cartaz com a inscrição “Gays 
sessentões também são sensuais” e festejava a escolha do tema de 2004. 
Além das drag queens, muitos gays estavam fantasiados. Havia desde os vilões gêmeos de “Matrix 
Reloaded” até a pintora Frida Kahlo, passando pelos clássicos modelos de marinheiro, princesa e 
Carmem Miranda. Rogério, 30, vestiu-se de freira e ficou coberto da cabeça aos pés para não ser 
reconhecido por familiares. 
 Muitos casais se beijavam, ou simplesmente ficavam de mãos dadas, como Michele, 38, e sua 
parceira, que pediu para ser identificada como Antonio, 36.  
 Junto às faixas que pediam mais direitos e liberdade para os homossexuais, havia também 
algumas bem-humoradas, como a que dizia: “O senhor é meu pastor e ele sabe que eu sou gay”, 
assinada pela Igreja Cristã Acalanto.  
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  2004 

- VIII Parada do Orgulho GLBT 

- 13 de junho 

- Tema – “Temos família e orgulho” 

- Contextualização do evento 

 Em 2004, é criada a ABRAT (Associação Brasileira de 

Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes). De olho num 
nicho de mercado em crescimento, agências de viagens cada 
vez mais se especializavam em pacotes de viagens dirigidos ao 
público LGBT, sobretudo após verificar o filão comercial que 
se tornaram eventos como a Parada e congêneres. 177  Na 
edição da Parada daquele ano, o evento, que contou com 1,8 
milhões de participantes, torna-se a maior do mundo e entra 
para o livro dos recordes. Entretanto, no sentido contrário a 
essa maior agregação 
populacional, muitos/as 
candidatos/as à eleição 
daquele ano se opuseram 
às causas de LGBT ou 
silenciaram diante de 

questionamentos da imprensa. Ainda em 2004, no dia 29 de 
janeiro, houve o lançamento oficial da campanha “Travesti e 
Respeito”, promovida pelo Programa Nacional de DST/AIDS 
do MS. Essa data, desde então, passou a ser conhecida no Brasil 
como o Dia da Visibilidade das Travestis, que depois alargou seu 
escopo e mudou para Dia da Visibilidade Trans. 
 

- Notícia publicada em 13/06 

- Caderno – Ilustrada/Acontece178 

 

Capa (PARADA, 2004a, capa) 

 
Chamada – Parada gay de SP tenta recorde 

                                                 
177 Quanto a essa ampliação do gueto LGBT, é interessante notar que, quando se trata da segmentação de mercado, 
a sigla GLS é preferida à LGBT, o que parece apontar, como registra Schirmer (2010), que as pessoas transgêneras 
não estão incluídas dentre o público-alvo desse tipo de mercado.   
178 Nesta edição, a Folha publicou as informações sobre a Parada no suplemento Acontece, do caderno Ilustrada. 
Entretanto, no caderno Cotidiano, o jornal dedicou uma reportagem relativamente extensa sobre a relação de 
LGBT com a família, talvez porque o tema do evento desse ano enfoque justamente esse assunto. Mesmo não 
sendo objeto de nossa análise, pois esse texto não trata exatamente da Parada, cabe dizer que é ao lado dele que o 
periódico resolveu publicar o infográfico, comum nas edições da Folha desde 2000, sobre o percurso que a marcha 
fez nas ruas da cidade. 
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Organizadores esperam 1,5 milhão, a partir das 13h de 
hoje, no Masp. 
 

Notícia no caderno (PARADA, 2004a, p. E7) 

 

EVENTO Atividades serão no Trianon 
 
Parada gay altera Domingo na Paulista 
 
 Com a realização da Parada do Orgulho GLBT 
hoje, na avenida Paulista, as atividades do evento 
Domingo na Paulista foram transferidas para o parque 
Trianon. Entre as 9h e as 12h, haverá aulas de 
educação ambiental, jogos de salão (mesas de dama, 
xadrez e dominó), trilhas monitoradas, tai chi chuan, 
dança japonesa, entre outras atrações.  
 A partir do meio-dia, será feito um encontro 
de malabaristas que dará início à programação da 
parada gay.  
 

 
 
 
 
 

O parque Trianon também terá camarins para 
os participantes da parada se maquiarem e trocarem de 
roupa.  
 É o terceiro Domingo na Paulista, que é 
promovido pela prefeitura e pela Associação Paulista 
Viva e ocorre no quarteirão entre a alameda Casa 
Branca e a rua Peixoto Gomide, em frente ao Masp e 
ao parque Trianon. 
 Os organizadores realizarão mais uma edição 
do evento no próximo domingo e depois farão uma 
avaliação sobre a continuidade ou não do projeto. 
 

- Notícia publicada em 14/06 

- Caderno – Cotidiano 

 

Capa (PARADA, 2004b, p. capa) 

 
Foto-legenda –  
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NOVO RECORDE Participantes da edição da parada gay de São Paulo, que atraiu cerca de 1,5 
milhão de pessoas, segundo a Polícia Militar, passam pela avenida Paulista; número faz do evento 
paulistano o de maior público do mundo 
 

Notícias no caderno179  

(PARADA, 2004b, p. C1) 

 

DIVERSIDADE São Paulo ultrapassa San Francisco e sedia maior evento homossexual do mundo, 

afirmam organizadores 

 
Parada Gay reúne 1,5 milhão e bate recorde  
 
 A cidade de São Paulo foi palco ontem da maior parada gay do mundo, superando as de San 
Francisco (EUA) e de Toronto (Canadá), segundo estimativas da Polícia Militar e dos organizadores 
do evento. 
 De acordo com a PM, cerca de 1,5 milhão de 
pessoas foram à parada. Esse número contabiliza todos 
os que participaram de pelo menos um pedaço da festa. 
Para os organizadores, 1,8 milhão de pessoas 
compareceram à 8ª edição. Em San Francisco, o 
número máximo em torno do evento foi 1 milhão. Em 
Toronto, 850 mil. 
 A parada cresce a cada ano. Em 2003, o público 
já havia dobrado, para 800 mil. Com 1,5 milhão, o 
evento é o segundo maior da história da cidade, atrás 
apenas do último Réveillon na Paulista, que reuniu 1,9 
milhão. 
 Quando os primeiros dos 25 trios elétricos 
chegaram ao final da parada, na praça da República 
(centro), os últimos carros ainda estavam no início da 
Paulista. Pela primeira vez, a Consolação foi fechada 
nos dois sentidos para a passagem dos participantes.  
 Não houve incidentes graves na festa, que 
mobilizou 1.200 PMs, 500 guardas municipais e 300 
seguranças particulares. A organização do evento 
informou que o custo foi de R$ 400 mil, com R$ 150 
mil em apoio logístico da prefeitura e do governo do 
Estado.  
 
 
DIVERSIDADE Parada gay se consolida como 

atração para visitantes; grupos vieram de outros Estados e até do exterior 

                                                 
179  Nesta edição da Folha, foram publicadas duas notícias sobre a Parada, em diferentes páginas do caderno 
Cotidiano. 
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Turistas reforçam público na Paulista (TURISTAS, 2004, p. C1) 
 
 De Assis, São Carlos, Ribeirão Preto e Piracicaba, no interior do Estado de São Paulo. Do 
Rio, de Santa Catarina, do Ceará e até da Holanda, a 8ª Parada do Orgulho GLBT (Gays, Lésbicas, 
Bissexuais e Transgêneros) ganhou reforço com a participação de diversas comitivas. 
 “Saímos de Salvador com dois ônibus e cerca de 200 pessoas. Mas outros quatro grupos 
também vieram com bastante gente”, contou o antropólogo Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da 
Bahia. 
 “Viemos em um ônibus que a prefeitura cede todo ano para quem quiser participar da 
parada”, disse a cabeleireira Gisele Akell, 20, que mora em Aparecida (a 167 km de São Paulo). 
 A drag queen Kary Furacão, de Niterói (RJ), 
comemorou, toda vestida de rosa, sua oitava vinda a 
São Paulo para desfilar no evento. “A parada está cada 
vez melhor”, disse. Sérgio Silva, 28, viajou 12 horas de 
Blumenau (SC) para assistir a sua primeira parada gay. 
“Adorei. Não estamos acostumados com essa 
liberdade lá”, disse.  
 A fama do evento paulistano, que neste ano 
teve como tema a família, atraiu ainda argentinos e 
chilenos e ecoou até na Holanda, de onde veio Arthur 
van Spingelen, 35. Ele marcou sua segunda viagem ao 
Brasil exatamente para a semana da parada. “É incrível. 
Nunca vi tanta gente assim. Essa parada faz com que a 
de Amsterdã pareça sem graça”, brincou ele, já 
enturmado, dançando ao lado de um dos 25 carros 
alegóricos. 
 
Colorido 
 
 Ao longo da tarde de ontem, à medida que 
avançava pela avenida Paulista e pela rua da 
Consolação, a parada gay tingiu de cores o cinza 
habitual do trajeto, fosse por conta das centenas de 
balões e de bandeiras com os tons do arco-íris (que 
representam o movimento gay), fosse pelas roupas e 
fantasias dos participantes mais montados – 
constantemente requisitados para fotos.  
 Gislene Oliveira, 44, foi de Artur Alvim (zona leste) até a Paulista com as duas filhas para 
registrar os melhores figurinos. “Acho muito legal. Estou fotografando os mais extravagantes”.  
 Para quem observava as roupas mais criativas, a oferta era farta: noivas, diabos, bailarinas e 
até uma sósia da apresentadora Ana Maria Braga, com direito a um louro José de espuma no ombro.  
 A própria prefeitura armou um camarim em frente ao parque Trianon para que as pessoas 
pudessem se arrumar para a parada. Para muitos, no entanto, o traje não exigia muito: era mínimo. 
Mesmo com a temperatura em torno de 12C, muitos desfilaram só de sunga, como manda a cartilha 
dos go-go boys. “Não sinto frio nenhum, estou é pegando fogo”, disse Jefferson Fernandes, 25. 
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 A festa também contou com a presença de entidades religiosas, como o Grupo de Apoio a 
Atuais e Ex Testemunhas de Jeová, Gays, Lésbicas e Afins e a igreja GLS Acalanto, que levou para a 
parada uma faixa em que se lia: “O Senhor é meu pastor e ele sabe que eu sou gay”.  
 De olho no público da parada, a proprietária da banca de revistas Alfa, na avenida Paulista, 
adaptou o esquema de vendas: na vitrine, colocou apenas revistas gays. “Fiz uma parceria com a 
editora da G Magazine e, durante uma semana, só eu venderei essa revista”, disse Olinda Ferrari Betti, 
57.  
 Embora seja a primeira vez que faz essa parceria, Betti já tinha adotado outras estratégias 
para atrair o público gay nas edições anteriores da parada. “Sempre coloco balões coloridos, distribuo 
pirulitos, faço alguma coisa para agradar os meninos”.  
 

 

  2005 

- IX Parada do Orgulho GLBT 

- 29 de maio 

- Tema – “Parceria civil, já! Direitos iguais: nem mais, nem menos”  

- Contextualização do evento 

 

Após o óbvio fortalecimento da Parada, durante os 

primeiros anos do novo século, a ala conservadora da 
política brasileira (formada principalmente por homens 
evangélicos) passa a se articular de modo mais organizado e 
culmina, em 2005, com o projeto de lei que o vereador de 
São Paulo Carlos Apolinário (PDT) apresentou à câmara 
daquela cidade, no qual propõe instituir o dia do orgulho 
heterossexual, uma espécie de simulacro e provocação 
ofensiva ao movimento LGBT brasileiro. Naquele 
momento, já consolidada como um evento de grande 
notoriedade e caracterizando-se como um forte atrativo 
turístico, a Parada ganha críticas severas de vários membros 
do movimento LGBT, que acusaram a APOGLBT SP de 
ter tornado a passeata numa atividade apenas “para inglês 
ver”, pois alegavam que os carros (trios elétricos) não mais 
tratavam das questões de caráter eminentemente político e que a organização do evento havia se 
rendido ao mercado do gueto. Este também foi o ano de fundação da Coordenadoria de Assuntos de 

Diversidade Sexual (CADS), uma das coordenadorias que compõem a Secretaria de Participação e 
Parceria da Prefeitura de São Paulo e que hoje tem o nome de Coordenadoria de Políticas LGBT. 
Nessa edição, com uma participação de 2,5 milhões de pessoas, a Parada consagra-se como um dos 
mais lucrativos eventos do país. 
 

- Notícia publicada em 29/05 

- Caderno – Cotidiano  
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Capa (PARADA, 2005, capa) 

 
Chamada/Foto-legenda –  
 

ARCO-ÍRIS  
 
PARADA TENTA BATER RECORDE NA 
PAULISTA 
 
A Drag Drindy brinca em parque de diversões paulistano, 
no Gay Day, que integra o programa oficial da Parada do 
Orgulho GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e 
Transgêneros).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores esperam hoje cerca de dois milhões de 
pessoas na avenida Paulista.180 
 
Notícia no caderno (PARADA, 2005, p. C7) 

 

Parada tem início às 11h com show dos anos 80181  
 
 São 2 milhões de pessoas esperadas, 24 trios 
elétricos, shows de artistas dos anos 80, e a avenida 
Paulista interditada por cerca de 15 horas. A 9º Parada 
do Orgulho GLBT de São Paulo acontece hoje, a partir 
das 11h, caracterizada como um dos principais eventos 
do calendário paulistano.  

                                                 
180 Nota da tese: Esse é um caso atípico nos dados, pois a Chamada é, ao mesmo tempo, a legenda de uma Foto-
legenda. 
181 Nesta edição, além do já conhecido infográfico que indica o percurso da Parada, a notícia também apresenta um 
quadro com informações sobre as vias de trânsito para carros nas redondezas do evento. Esse tipo de serviço vai 
sendo aglutinado, em algumas próximas edições, a quadros com esquemas sobre a quantidade de trios presentes no 
evento, guias de localização geográfica dos guetos LGBT na cidade e outras informações pertinentes para o público.  
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 Além da festa, a manifestação deste ano reivindica o direito à união civil homossexual. 
“Parceria civil já! Direitos iguais: nem mais nem menos” é o lema.  
 A concentração começa às 11h, em frente ao prédio da Gazeta. Ali, a apresentadora Astrid 
Fontenelle sobe ao palco e anuncia os shows da Gretchen, Jane e Herondi, Gengis Kan e outros da 
conhecida festa Trash 80’s.  
 O prefeito José Serra (PSDB) já confirmou sua participação no evento e deve chegar ao local 
por volta das 11h. A ex-prefeita Marta Suplicy (PT) também é esperada em um dos 24 trios elétricos.  
 Por volta das 13h o carro da Associação da Parada do Orgulho GLBT, entidade organizadora 
do evento, começa a percorrer o trajeto. Depois dele, outros 23 carros seguem pela rua da 
Consolação, avenida Ipiranga, até a praça da República. O horário previsto de encerramento é às 22h.  
 

- Notícia publicada em 30/05 

- Caderno – Cotidiano 

 

Capa182 (CAPRIGLIONI & MENA, 2005, capa) 

 

Abertura – Parada Gay leva 1,8 mi à Paulista, calcula 
a PM 
 

Cerca de 1,8 milhão de pessoas, segundo a 
Polícia Militar, desfilaram pela avenida Paulista em 
direção ao Centro, na 9ª edição da Parada Gay de São 
Paulo. 

Além da comunidade homossexual, o evento 
atraiu o público heterossexual em busca de diversão no 
ensolarado domingo paulistano. 

Em cima dos trios elétricos, desfilaram 
celebridades da TV e políticos. O prefeito de São Paulo, 
José Serra (PSDB), ficou menos de 30 minutos; já sua 
antecessora, Marta Suplicy (PT), permaneceu por três 
horas.  

Partidários da ex-prefeita distribuíram camisetas 
com o slogan “Marta 2006” – referência à disputa pelo 
governo do Estado. 
 

Notícia no caderno  

(CAPRIGLIONI & MENA, 2005, p. C1) 

 

                                                 
182 Esta capa também apresenta duas frases de pessoas ligadas ao evento: “‘A cidade tem os braços e as mentes 
abertos às diferenças’ José Serra, prefeito de São Paulo, que se esquivou de responder a pergunta sobre a união de 
homossexuais”; “‘Não vou falar disso, vim aqui para outra coisa’ Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, negando 
que sua presença na Parada tivesse interesse eleitoral”. Não analisamos essa estrutura, pois, tal como van Dijk 
(1996b), nós a entendemos como um gênero à parte da notícia. 



242 

 

DIVERSIDADE SEXUAL Segundo a polícia, o evento teve 1,8 milhão de pessoas; militantes falavam 

em 2,5 milhões e celebravam recorde 

 
Parada Gay tem ampla presença feminina  
 
 Na gíria, “bolachas” são as lésbicas. E as lésbicas Lucia Lourenço, a Gal, 33, e Karina Melo, 
26, há quatro anos morando juntas, cantavam e dançavam a música com refrão: “Sou bolacha, sou 
criança, sou bolacha”, enquanto acompanhavam um dos 23 trios elétricos que animaram a 9ª edição 
da Parada Gay de São Paulo. 
 Gal trabalha em telemarketing e Karina é operadora de máquina. As duas celebravam a 
presença maciça do mulherio. “Viu como tem mulher aqui? É um monte de armários se abrindo para 
a vida.” 
 No trio elétrico da Amam, Associação das Mulheres que Amam Mulheres, a advogada Maria 
Stella Moreira Pires, a Mana, 62, dizia nunca ter visto parada gay com tamanha participação de 
mulheres. “Talvez já sejamos maioria”. 
 Motoqueiras com jaquetas de couro, senhoras com perfil de professoras universitárias, jovens 
estudantes ou darks, como Aline da Silveira Correa, 19, “bissexual”, segundo a própria definição dela, 
piercing no lábio inferior, comissária de bordo. “Viemos 
para mostrar que não temos vergonha do nosso prazer 
livre e feliz.” 
 O evento que reuniu tantas “bolachas” começou 
ontem à tarde, com uma concentração na avenida 
Paulista, em frente ao Colégio Objetivo, de onde saiu 
uma passeata rumo à praça da República. 
 Do alto do trio elétrico da organização, uma drag 
queen militante do Grupo Gay da Bahia proclamava a 
proeza: “Já somos 2,5 milhões na avenida. Este é o novo 
recorde mundial de uma parada gay”. Enquanto isso, a 
Polícia Militar quantificava a presença de público em 1,8 
milhão de pessoas, com base num levantamento 
concluído às 17h30 e realizado com a ajuda do 
helicóptero Águia, que sobrevoou o mar colorido de 
gente que lotou a avenida Paulista.  
 Foi uma enorme brincadeira, regada a litros e 
litros de cerveja, uísque falsificado e vinho barato. Uma 
diferença e tanto em relação à Marcha para Jesus, 
acontecida há quatro dias na mesma avenida Paulista, 
onde o álcool, praticamente proscrito, cedeu lugar ao 
refrigerante. Aqui e ali, viam-se manifestantes fumando 
um cigarro de maconha, enquanto dançavam ao som de 
Ivete Sangalo, Cazuza e Cássia Eller. 
 Na “farra dos invertidos”, como um motorista de 
táxi irritado pelo trânsito pesado nas imediações da 
Paulista referiu-se ao evento, cabiam todas as 
ironias sobre os papéis sexuais. Ao ver que os gays homens encharcavam o chão da calçada do 
parque Trianon, um grupo de meninas na esquina da alameda Casa Branca, fingiu urinar em pé no 
tronco de uma árvore. Ao lado delas, um amigo, agachado, imitava o jeito feminino.  
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 O dia foi de mulheres recém-destrancadas do armário, como as avós Mathilde Carvalhaes da 
Motta, 58, e Adelita Munhoz de Albuquerque, 62, “O nome é de quatrocentona, mas não sou nada 
disso, meu bem.” Adelita chegou às 11h com a namorada Mathilde na Paulista. Foi sua primeira 
Parada Gay. “Se tem lésbica no horário nobre da Globo, se eu pago meus impostos e sou dona do 
meu nariz, quem vai me proibir de vir com minha namorada?”, perguntou, enquanto tascava em 
Mathilde um beijo tão casto quanto os “selinhos” de Hebe Camargo em convidados do SBT. 
 As “bolachas” ainda são mais tímidas. Ao lado delas, muito mais à vontade, desfilavam gays 
como Rogério de Mattos Cardoso, 19, e Cleomilson Bezerra de Souza, também 19, delineador 
marcando os enormes olhos castanhos. Sem camisa, corpos esquálidos, eles trocavam beijos lascivos, 
enquanto beliscavam um o corpo do outro. Também mordiam-se e abriam a braguilha das calças. 
 A poucos metros dali, um caixa eletrônico do banco Itaú se transformou num “darkroom” – 
sala escura, em inglês, típica dos clubes gays. “Vim aqui sacar R$ 10 e acabei transando com um cara”, 
contou o produtor Mário (nome fictício), 35. “O Itaú patrocinou o ‘darkroom’ da parada!”, brincou. 
 O professor universitário Jean Wyllys, primeiro gay assumido a ganhar o “reality show” “Big 
Brother Brasil”, da Globo, foi o famoso mais aplaudido. Do alto do trio, respondia aos gritos 
histéricos dos fãs jogando beijos.  
 Outro que arrancou suspiros foi o ator Bruno Gagliasso, que faz na novela “América” o 
papel de um garoto que está descobrindo sua homossexualidade. Gagliasso protagonizou o 
momento hétero de um grupo de bolachas atrás do palco. De mãos dadas com namoradas, elas 
esqueceram suas duplas ao saber que o galã escondia-se em uma van. Com gritinhos de fãs, 
procuraram papéis onde o rapaz pudesse escrever um autógrafo. Conseguida a assinatura, voltavam a 
segurar as mãos das namoradas.  
 De bonés, calças largas e camisas de grupos de rap, Edson Silva, 21, e dez amigos 
metalúrgicos saíram do Jardim Ubirajara (extremo sul) com um único objetivo: caçar mulher. 
 “Apesar de a maioria aqui ser lésbica e não liberar beijinho nenhum, tem umas minas 
perdidas por aí. Eu, pelo menos, catei uma”, diz. “Catei três”, vangloriando-se Leonardo Guimarães, 
19.  
 A polícia não registrou ocorrências graves no evento até o fechamento desta edição.  
 

  2006 

- X Parada do Orgulho GLBT 

- 17 de junho 

- Tema – “Homofobia é crime! Direitos sexuais são direitos humanos” 

- Contextualização do evento 

 

Mais uma vez, em 2006, os temas do Legislativo deram o 

tom do discurso da Parada. Com o intuito de chamar a 
atenção para o PLC 122/06, o evento explicitou novamente 
a homofobia em seu tema e, mesmo em meio à Copa do 
Mundo de Futebol, a edição de 2006 da Parada leva 3 
milhões de pessoas às ruas. Durante a organização da 
marcha, a prefeitura de São Paulo tentou mudar o local da 
atividade para a avenida 23 de maio, mas o movimento 
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LGBT resistiu e não aceitou. A prefeitura cedeu, mas exigiu que o evento tivesse um tempo mais 
curto nesse ano, a fim de liberar a avenida Paulista e a rua da Consolação no máximo às 20h. A 
APOLGBT SP acatou, mas, para isso, retirou o tradicional palco onde aconteciam shows no fim 
passeata. Em função disso, jornais como a Folha noticiaram que o evento havia perdido o “glamour” 
e voltado a ênfase no discurso eminentemente político. Por causa dos jogos da seleção brasileira, que, 
naquele ano, aconteceram aos domingos, para não perder a adesão do público, a Parada, pela 
primeira vez, ocorreu num sábado.   
 
 

- Notícia publicada em 17/06 (TÓFOLI, 2006a, p. C6) 

- Caderno – Cotidiano  

 

Parada Gay tenta manter recorde hoje  
 
Nem Copa nem o feriado prolongado esfriam expectativa 

de atrair 2 milhões de pessoas para continuar a maior do 

mundo 

 
Evento está programado para iniciar na av. Paulista, 
às 14h, e seguir para r. da Consolação; CET vai 
interditar o tráfego no local183  
 
 Apesar da Copa do Mundo e do feriado, os 
organizadores da 10ª edição da Parada do Orgulho 
GLBT estão otimistas e esperam cerca de 2 milhões de 
pessoas no evento de hoje. Se o público for confirmado, 
a festa se manterá como a maior parada gay do mundo, 
superando as de Toronto (Canadá) e São Francisco 
(EUA) – com um milhão de participantes cada.  
 O evento, que terá mais de 20 trios elétricos, 
deve começar às 14h e terminar até as 20h, segundo 
acordo firmado com a prefeitura.  
 Os carros de som sairão da avenida Paulista, em 
frente ao Masp, e se dirigirão para a rua da Consolação. 
“Não estamos preocupados com o número de 
participantes, mas quanto mais gente, melhor”, afirma o 
presidente da Associação da Parada do Orgulho GLBT, 
Nélson Matias Pereira.  

 A participação dos estrangeiros, afirma, deve ser menor neste ano por causa da onda de 
ataques do PCC, em maio. “Houve um certo receio por conta de quem vinha de fora do país que 
pode influenciar na parada. Quem viu as notícias ficou assustado com a violência e não planejou a 
viagem. A propaganda foi muito negativa”.  

                                                 
183 Essa é primeira vez que a Folha publica uma notícia sobre a Parada com introdução de Olho. Isso caracteriza 
que o padrão das matérias sobre esse evento passa a ser compreendido de modo diferente, semelhante àquele 
produzido para reportagens. 
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 Em 2005, participaram do evento 2,5 milhões de pessoas, de acordo com a associação; ou 1,8 
milhão, segundo a Polícia Militar. Desses, 13% eram de fora do Estado. 
 A ocupação dos hotéis neste ano, no entanto, tem se mantido alta. No República Park Hotel, 
por exemplo, não havia mais nenhum quarto disponível. Já no Mercure Grand Hotel São Paulo 
Ibirapuera, grande parte dos hóspedes deve chegar hoje. “Preparamos um pacote com preços 
especiais e um tratamento diferenciado”, conta Johannes Bayer, sub-gerente do hotel.  
 “Todos receberão espumante de boas-vindas e traslado até a avenida Paulista”. Além de 
menos estrangeiros, o público poderá ser reduzido porque a festa está sendo realizada no meio de 
um feriado e a previsão do tempo é de céu encoberto na cidade, e há, ainda a concorrência com o 
Mundial. 
 
Cabeleireiros no trabalho 
 
 Pereira também sabe que a transferência da festa do domingo para o sábado pode 
enfraquecer o número de participantes, mas conta que não teve outra alternativa.  
 “O domingo é melhor para todos, mas com o jogo do Brasil, não dava pra concorrer. 
Tivemos de mudar para o sábado, apesar de ter muita gente que trabalha”, afirmou. 
 É o caso dos cabeleireiros. A maioria trabalha em salões de beleza, que têm no sábado o 
melhor dia de movimento. “Não consegui dispensa do 
trabalho porque tem muita cliente querendo se arrumar 
para ver a Copa com o namorado”, conta Osmar, de 
um salão de Perdizes, zona oeste. “Não vou poder nem 
dar uma passada lá porque a festa vai acabar cedo”. 
 Lúcio, que trabalha no centro, é outro que terá 
de faltar ao evento pela primeira vez. “Fui em todas as 
edições e adoro o clima, mas tenho muita cliente 
marcada. Não dá para abrir mão”, diz. “Vou torcer para 
a festa voltar a ser no domingo no ano que vem”.  
 Sem ter de se preocupar com o trabalho, a drag 
queen Salete Campari passou a tarde de ontem fazendo 
os últimos preparativos para a parada. Experimentou 
sua roupa colorida, foi comprar fitinhas para o trio 
elétrico e garantiu os aparelhos que soltarão bolinhas de 
sabão perfumadas. “Vou lançar o Perfume da Salete. 
Perto do meu carro, estará tudo perfumado”. 
 

- Notícia publicada em 18/06  

- Caderno – Cotidiano 

 

Capa (TÓFOLI, 2006b, p. capa) 

 

Foto-legenda – METRÓPOLE GAY Na sua 10ª 
edição, a Parada Gay teve recorde de público, com cerca de 2 milhões na avenida na av. Paulista – 
200 mil a mais que em 2005, para a PM; a festa, considerada a maior do mundo, foi animada por 20 
trios elétricos e pediu punição para crimes homofóbicos 
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Notícia no caderno (TÓFOLI, 2006b, p. C8) 

 

Parada Gay resiste à Copa e supera recorde de público  
 
Segundo a PM, 2 milhões de pessoas participaram da festa, 200 mil a mais do que no ano passado 

 
Público festejou com beijos o evento, cujo tema foi ‘homofobia é crime’; verde-e-amarelo 
também dominou nos trios elétricos  

 
 Nada melhor do que beijos, muitos beijos, para comemorar o recorde de público nos dez 
anos da Parada Gay e levantar a bandeira de que a homofobia é um crime que precisa de punição. 
Em clima de festa, cerca de 2 milhões de pessoas, segundo estimativa da PM, lotaram a avenida 
Paulista e a rua da Consolação ontem, atrás de 20 trios elétricos com muito tecno. 
 O público bateu o recorde do ano passado (de 1,8 milhão de pessoas, de acordo com a PM) e, 
assim, a parada de São Paulo continua sendo a maior do mundo, seguida pela de Toronto e de São 
Francisco, com um milhão cada. Ao contrário do que previam os próprios organizadores, nem a 
mudança do evento de domingo para sábado por causa da Copa atrapalhou.  

 “A chuva também não apareceu, como dizia a 
previsão do tempo. A gente fez mandinga para São 
Pedro”, dizia um dos organizadores. O presidente da 
Associação da parada, Nélson Matias Pereira, 
comemorava o público. “Estou feliz porque nada 
atrapalhou a festa”.  
 Não faltou gente nem beijo. Atendendo ao 
pedido de Pereira, que ao abrir a parada, às 14h10 gritou 
para multidão passar a tarde se beijando, os casais não 
perderam tempo. Paulo Ramos, 21, fazia sua 
contabilidade ainda no meio da festa: “Já beijei oito. Tem 
muito homem bonito por aqui”. 
 Jéferson Miranda, 26, comemorava o fato de ter 
beijado apenas um.  
 De mãos dadas com Cléber Bonaci, 25, ele dizia 
que conseguiu reatar o namoro de dois anos após três 
meses de separação. “A gente se ama e estou tão feliz 
agora que mal consigo explicar. Nunca tive uma parada 
tão boa. Um beijo de quem a gente gosta vale muito mais 
do que a pegação”.  
 Também curtindo o evento, o casal Manoela 
Vicente, 16, e Marcelo Góes, 18, se beijava. 
Simpatizantes da parada, era a segunda vez que a 
acompanhavam juntos. “O pessoal é muito alegre. A 
gente sente o amor no ar porque os gays são mais 
carinhosos”, dizia a garota. Marcelo contava que teve de 
passar o Dia dos Namorados longe porque estuda no 

interior. “A gente está festejando hoje [ontem].” 
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 Além dos beijos, muito verde-e-amarelo. Nas camisetas e em vários trios elétricos, as cores da 
seleção dominaram. O 16º carro passou com bandeiras do Brasil penduradas, arrancando palmas e 
gritos da multidão. O mais animado, no entanto, foi o 13º, que trazia Alexandre Frota e Supla à 
frente.  
 O prefeito Gilberto Kassab (PFL) também foi ao evento que não poderá mais ser realizado 
na Paulista. Ele disse que em 90 dias entregará três sugestões de local para os organizadores da 
parada. 
 

 

  2007 

- XI Parada do Orgulho GLBT 

- 10 de junho 

- Tema – “Por um mundo sem machismo, racismo e homofobia!” 

- Contextualização do evento 

 

Em 2007, já eram 3,5 milhões de participantes na Parada. Nessa edição, o evento focalizou a 

preocupação também com o machismo e o racismo, temas de diferentes escopos que, naquele ano, 
reforçaram a importância de reconhecer a Parada como uma 
passeata sensível aos problemas que envolvem distintos 
marcadores sociais. Talvez, sensibilizadas com essa temática 
ou com o fato de o evento ser neste ano considerado o maior 
filão turístico da cidade, empresas do mercado não-
segmentado, como Caixa Econômica e Petrobrás, passaram a 
financiar a atividade. Nessa edição ainda, o evento foi alvo de 
acusações de vários veículos de comunicação, por ter 
distribuído panfletos com orientações sobre o uso de drogas 
que seguem as técnicas do Programa de Redução de Danos 
do MS. Naquela altura, telejornais de emissoras de tv que 
nunca tinham noticiado a Parada deram destaque ao evento, 

criticando o conteúdo dos panfletos. Além disso, a escolha de pauta de muitos jornais, inclusive da 
Folha, foi, naquele ano, evidenciar o mercado que envolve um evento do porte da Parada, em 
detrimento dos pleitos políticos do movimento LGBT. 2007 foi um ano em que muitos municípios 
brasileiros criaram coordenadorias ou grupos especiais para o trabalho com as questões LGBT, 
seguindo o exemplo da CADS.  
 

- Notícia publicada em 10/06 

- Caderno – Cotidiano  
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Capa (BERGAMASCO, 2007, capa) 

 

Chamada – PARADA GAY Gays movimentam 
mercado de luxo, mas potencial ainda é pouco 
explorado no Brasil 
 

Notícia no caderno  

(BERGAMASCO, 2007, p. C1) 

 

Parada Gay aquece mercado de luxo  
 
Principal evento turístico da cidade, que acontece hoje às 

13h30, impulsiona venda de grifes famosas 

 
Jeans da Diesel se esgotam em algumas 
numerações; salão do Iguatemi lota de turistas; 
boate The Week realiza festas diariamente  

  
 “A calça é Calvin Klein, a camisa é Calvin Klein 
e a cueca também é Calvin Klein”, descreve-se o 
geofísico Leandro, 24, sobrenome não revelado, que 
veio de Brasília especialmente para participar hoje da 11ª 
Parada do Orgulho GLBT de São Paulo. Louco por 

moda e por grifes, ele aproveita a viagem para mergulhar nas compras nos Jardins.  
 A expectativa dos organizadores do evento é que seus 23 trios arrastem 3 milhões de 
participantes da avenida Paulista até a praça Roosevelt, na região central da cidade. 
 No ano passado, segundo a SPTuris (empresa de turismo da prefeitura), 234 mil deles vieram 
de fora da cidade, o que faz da Parada Gay o maior evento turístico de São Paulo, bem à frente da F-
1, que atraiu 80 mil, e do Carnaval (27 mil).  
 A SPTuris calcula que os visitantes da parada despejarão R$ 180 milhões por aqui. 
 Leandro veio disposto a abrir a carteira. Ao lado do amigo Renato, 25, biólogo, caminha 
pelas calçadas da rua Oscar Freire, sede de grifes como Montblanc, Lacoste e Tommy Hilfiger. 
“Acabo de comprar uma calça jeans nova para ir a uma festa”, diz ele, enquanto Renato carrega as 
sacolas.  
 Os olhos dos vendedores de grifes da rua brilham na temporada e grande parte dos lojistas 
decidiu abrir as portas em pleno feriado de Corpus Christi para aproveitar a demanda dos turistas 
abonados. 
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 “Algumas numerações de calça se esgotaram no 
ano passado. A venda é incrível”, diz Márcia Fonseca, 
diretora comercial da loja Diesel, onde uma calça jeans 
sai por volta de R$ 1.000. “Eles [os turistas gays] vêm 
aqui comprar em bando, adoram moda e são muito 
objetivos: olham, querem, compram na hora”.  
 No shopping Iguatemi (Louis Vuitton, Tiffany, 
Emporio Armani, Ermenegildo Zegna, D&G, Salvatore 
Ferragamo) também pairou o clima de concentração para 
a parada. O salão Studio W, onde um corte de cabelo 
varia de R$ 130 a R$ 350 (mais R$ 18 para lavar), a 
agenda dos últimos dias estava “quase cheia”.  
 “Minha agenda está lotada! Lotada de gays 
querendo ficar bonitos para a parada”, diz Eron Araujo, 
36, cabeleireiro do Studio W do shopping. 
 “Atendo gente de Minas Gerais, da Bahia, do Rio 
de Janeiro. É loucura! Muitos têm medo de passear nas 
ruas de São Paulo e preferem a segurança do shopping, 
então aqui lota”. 
 O empresário André Almada, dono da The Week, 
principal boate gay de São Paulo, aproveita para 
promover festas durante toda a semana. 
 “O mercado de luxo ferve com a parada. Me 
ligaram do hotel Fasano pedindo convites, tinha vários 
hóspedes querendo visitar a boate”, conta Almada. 
“Todo mundo quer ‘dar pinta’ [aparecer] na Oscar Freire, 
fazer umas compras. Isso faz parte do passeio”.  
 “Vários amigos meus estão chegando de fora para a parada e os Jardins são o pedaço da 
cidade onde os gays se sentem melhor”, diz o brasiliense Yan Acioli, que mora em São Paulo. “É 
impressionante como se gasta aqui! Os gays juntam dinheiro já para chegar a São Paulo e sair 
comprando”. 
 O estudante de informática Yuri N., 20, chegou do Rio de Janeiro e fica na casa de amigos. 
“Eles nem precisam me trazer aqui nos Jardins. Já aprendi o caminho. Adoro Sérgio K, Diesel e, 
sempre que venho, gasto horrores!”  
 Os azarados da história são os estabelecimentos que dependem da frequência do público 
feminino. “A rua está bombando, mas aqui está até meio fraco. A mulhereada aproveita o feriado 
para viajar”, diz o maquiador Marcelo Miguez Justo, do salão L'Officiel. 
 

- Notícia publicada em 11/06 

- Caderno – Cotidiano 

 

Capa (BERGAMASCO & TÓFOLI, 2007, capa) 

 

Abertura – Cotidiano PARADA EM SÃO PAULO TEM PÚBLICO RECORDE 
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Segundo cálculos dos organizadores, o evento 
reuniu 3,5 milhões de participantes. A PM decidiu não 
divulgar uma estimativa. Houve registro de roubo e 
agressões durante a o percurso.  

 
Notícia no caderno (BERGAMASCO & TÓFOLI, 

2007, p. C1) 

 

Parada Gay cresce; diversão e problemas, também  
 
Organização calcula público de 3,5 milhões de pessoas; 

agressões e roubos atrapalham evento 

 
Quatro pessoas foram presas; três dos 23 trios da 
festa tiveram problemas, e um deles chegou a ficar 
enroscado em viaduto  
 
 Em luta “contra o racismo, o machismo e a 
homofobia”, segundo o slogan impresso em sua bandeira 
colorida, a 11ª edição da Parada do Orgulho GLBT de 
São Paulo reuniu 3,5 milhões de pessoas neste ano, 
contra 3 milhões de 2006, dizem os organizadores.  
 A Polícia Militar, que falava em 2 milhões em 
2006, decidiu não divulgar estimativa neste ano – avaliou 
não ter como fazer uma contabilidade precisa, já que o 

público é flutuante (também era no ano passado).  
 Com beijo na boca liberado, muitos descamisados e outros tantos fantasiados (Batman, 
diabinha, além de muitas asinhas de borboleta), o aumento de público era perceptível pela sensação 
maior de aperto e pela visão aérea da avenida Paulista.  
 De cima dos trios, ao som de música eletrônica e até músicas da Xuxa, Go Go Boys 
levantavam aplausos (um deles chegou a ficar quase nu, abaixando toda a sunga na parte de trás e 
parcialmente na frente).  O apresentador Leão Lobo exagerava: “Somos 4 milhões!”  
 Lá embaixo, a multidão causava empurra-empurra. Em posto médico em frente ao Masp 
(eram 14 no total), contabilizava-se, no início da noite, mais de 50 atendimentos, cerca de 15 de 
vítimas de agressões como socos e garrafadas.  
 Quatro pessoas foram presas em flagrante por furtos e roubos. Entre elas, uma jovem que 
fez um “arrastão” particular na multidão: carregava 12 celulares e 3 máquinas fotográficas. 
 Cenas comuns: nádegas de fora, baseados e até participantes que abriam a braguilha para 
mostrar as partes íntimas.  
 Três dos 23 trios previstos para desfilar na parada – que seguiu da Paulista pela rua da 
Consolação até a praça Roosevelt – tiveram problemas.  
 Um deles, o carro abre-alas, ficou enroscado num viaduto. Outros dois trios, entre os quais o 
que levava a dupla de DJs Fischerspooner, de Nova York, tiveram problemas no percurso e só 
entraram no meio da festa.  
 Na multidão, havia pais com crianças de colo. “Ela tem dois meses. Não tenho medo, a 
parada é de paz”, dizia Luciana Soares, amamentando a filha.  
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 O grande público, porém, afastou alguns. 
Amanda Salles, 28, veio de Sorocaba (100 km a oeste de 
SP), mas já ia embora às 14h45. “Pela TV a festa parece 
ser bonita, mas ao vivo não dá para aproveitar.” Nas ruas 
paralelas, as filas de táxi com “foragidos” eram grandes. 
Amanda Cintra, 19, saiu às 15h10. “Já tem gente bêbada 
demais. Todo mundo passa a mão e agarra. Não curti 
nada”. 
 

 

  2008 

- XII Parada do Orgulho GLBT 

- 25 de maio 

- Tema – “Homofobia mata! Por um Estado laico 

de fato!” 

- Contextualização do evento 

 

Com 3,4 milhões de pessoas, a Parada de São Paulo 

mantém, em sua décima segunda edição, a liderança 
mundial em número de participantes, mesmo tendo, pela 

primeira vez, registrado queda de público em relação à edição 
anterior. Também nesse ano, desde sua terceira edição, em 1999, 
poucos trios do mercado LGBT estiveram representados. Devido 
a um impasse contratual entre a coordenação do evento os/as 
empresários/as que compõem esse mercado, alguns 
estabelecimentos, como bares e boates, que costumeiramente 
financiavam a Parada não aceitaram participar. O destaque foi 
reservado a ONGs, sindicatos e órgãos governamentais presentes 
através de 21 carros. Dentre eles, estava também o carro reservado 
a portadores de necessidades especiais e um outro destinado a 
homenagear os portadores do vírus HIV/AIDS. 2008 também foi 
o ano da I Conferência Nacional LGBT, em Brasília, que recebeu 
total apoio do presidente Lula, então dirigente do país, e, como 
consequência, ajudou a criar o PBH. A eleição política daquele ano 
fez 220 candidatos/as LGBT e aliados/as da causa, tendo, a nível 
nacional, 26 vereadores/as e 10 prefeitos/as eleitos/as.  
 

- Notícia publicada em 25/05 (GALVÃO, 2008, p. C8) 

- Caderno – Cotidiano  
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Em sua 12ª edição, Parada Gay fica mais globalizada  
 
SPTuris estima que evento, que acontece hoje, deve atrair 16,4 mil turistas estrangeiros, 20% a mais do 

que em 2007  

 
Parada é o segundo evento da cidade em 
movimento financeiro e em número de turistas, 
perdendo apenas para a F-1 e a Virada Cultural  
 
 Doze anos depois da primeira marcha que levou 
2.000 manifestantes à avenida Paulista (região central), a 
Parada Gay de São Paulo consolida hoje sua projeção 
internacional.  
 Nunca o evento reuniu tantos turistas e 
militantes estrangeiros nem trouxe tantas atrações 
internacionais para as dezenas de festas que antecedem o 
desfile dos 22 trios elétricos.  
 Nas cinco maiores festas, que começaram na 
quarta e vão até hoje, os principais DJs são das mais 
diversas nacionalidades, como os americanos Peter 
Rauhofer, Chris Cox, Hector Fonseca, Eric Cullemberg, 
Mario Calegari, Richie Santana, Hex Hector e Paulo, o 
espanhol Iordee, o colombiano Fist, o português Carlos 
Fauvrelle, o mexicano Isaac Escalante e o top israelense 
Offer Nissim, a maior das estrelas entre o público-alvo e 
entusiasta da parada gay paulistana.  
 Segundo as operadoras dos EUA Expedia e 
Travelocity, já não havia vôos diretos de Nova York 
desde a semana passada. Vir de lá para cá, que custa 
entre US$ 700 e US$ 900, só era possível por US$ 2.200, 
ainda assim com conexão em outras cidades americanas, 
como Atlanta, Chicago ou Houston.  

 O hotel Ibis da avenida Paulista, no coração do desfile, tem 100% de ocupação e trabalhava 
com lista de espera para este final de semana. Do total de hóspedes, 40% eram estrangeiros.  
 Nos hotéis Othon, 15% dos turistas são de outros países. “Eles preferem ficar na área dos 
Jardins, que é onde mais gostam”, diz o gerente da rede, Carlos Augusto Nascimento. 
 “Um amigo que veio no ano passado nos recomendou e agora vimos numa turma de seis”, 
afirma o economista americano Lee Cohen, que chegou uma semana antes.  
 Segundo estimativa da SPTuris (empresa de promoção turística e de eventos do município), a 
Parada Gay deve atrair neste ano 16,4 mil turistas estrangeiros, ou 5% do total de 327 mil visitantes, 
20% a mais do que no ano passado e 40% a mais do que em 2006. A expectativa é que os brasileiros 
vindos de outras cidades e Estados deixem R$ 161 milhões, contra R$ 28 milhões de estrangeiros.  
 Hoje, a Parada Gay é o segundo maior evento em movimentação econômica com turismo na 
cidade (o primeiro é a F1) e em número de turistas (o primeiro é a Virada Cultural). 
 
Multidão 
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 Mais uma vez, pelo quarto ano consecutivo, a expectativa dos organizadores é juntar ao 
menos 3,5 milhões de pessoas (entre gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, transgêneros, 
simpatizantes e curiosos). 
 Embora não haja medição científica, a estimativa da Polícia Militar, baseada na ocupação de 
seis pessoas por metro quadrado nos 3,5 km de extensão do desfile, o evento consta do Guinness, o 
livro dos recordes, como o maior do mundo, a frente das paradas de San Francisco, Toronto e Nova 
York, até pouco tempo atrás as de maior concentração de pessoas.  
 Em 2006, a diferença de estimativa de público entre PM e organizadores foi de 1 milhão de 
pessoas. No ano passado, a polícia se absteve de divulgar o balanço e disse não ter como fazer uma 
contabilidade precisa, já que o público é flutuante (também era nos anos anteriores). Diferentemente 
do Réveillon na Paulista, a parada é itinerante. Os trios saem da concentração em frente ao Masp e 
descem até a praça Roosevelt.  
 Hoje, mil policiais militares deverão fazer o patrulhamento na Paulista, contra 800 no ano 
passado. Outros 400 homens estarão distribuídos nas ruas do entorno do percurso. 
 

 

  2009 

- XIII Parada do Orgulho LGBT 

- 14 de junho 

- Tema – “Sem homofobia, mais cidadania – Pela isonomia dos direitos!” 

- Contextualização do evento 

 

A definição do tema da Parada de 2009 foi marcada pelo apoio ao Projeto de Lei da Câmara PLC 

122/06 e pela ampliação de direitos a LGBT. Nesse ano, o número de participantes foi de 3,1 
milhões e a coordenação do evento registrou muitos casos de violência homofóbica durante a 

própria passeata, como foi o caso da bomba jogada por um 
grupo de skinheads no meio do público ao final do evento e 
que matou uma pessoa. Nenhum carro de casas noturnas e 
bares LGBT participou e a coordenação do evento deu maior 
destaque a entidades como a Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), o Conselho Federal de Psicologia (CFP), o Sindicato 
dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 
(APEOESP), entre outras. Em função das obras do metrô na 
rua da Consolação, a Parada mudou o roteiro de seu percurso. 
Além disso, em 2009, a chamada bancada evangélica do 
Congresso Nacional esmerava-se cada vez mais em sua luta 
para mitigar os direitos de LGBT, a ponto de conseguir 
eliminar qualquer menção a LGBT no Plano de Trabalho da 
Secretaria Especial de Direitos Humanos. 

 

- Notícia publicada em 14/06 

- Caderno – Cotidiano  
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Capa (GALVÃO, 2009, capa) 

 

Chamada – Cotidiano  
Parada Gay, às 12h na Paulista, terá menos trios 
elétricos neste ano 
 

Notícia no caderno (GALVÃO, 2009, p. C9) 

 

Parada desfila na contramão sem trios de boates 
gays  
 
Obra do metrô faz carros de som saírem na pista 

contrária da avenida Paulista; rampa é construída na 

rua da Consolação 

 
Donos de casas noturnas têm de pagar R$ 10 mil 
de taxa de inscrição para festa e desistem de sair 
no evento pela primeira vez neste ano 
 
 
 
 
 
 

Pela primeira vez em 13 edições, a parada gay de São 
Paulo desfila hoje pela contramão da avenida Paulista 
e sem os tradicionais trios das boates GLS.  
 A mudança no fluxo dos carros de som do 
evento, que neste ano trafegam na pista sentido 
Paraíso, decorre das obras do metrô na esquina da rua 
da Consolação, que fechou a quadra a partir da rua 
Bela Cintra.  
 Como o acesso à Consolação pela pista 
contrária é uma curva acentuada para esquerda, os 
organizadores construíram uma rampa provisória para 
facilitar a manobra dos trios à direita. O custo, pago 
pela parada gay, foi estimado em R$ 50 mil.  
 “A rampa vai ultrapassar a ilha de pedestres e 
o trio segue na mão direita da rua da Consolação, não 
há nada de extraordinário”, diz Manoel Zanini, 
diretor-geral da parada gay. A rampa, feita de massa 
asfáltica, mesmo material usado para fazer lombadas, 
deve ser retirada logo após a passagem do último 
carro da parada, que deve cruzar o trecho às 16h. 



255 

 

 A associação da parada gay diz que aumentará o número de seguranças em cada trio elétrico e 
montará uma equipe no local da rampa para auxiliar a passagem dos carros de som. 
 
Arco-íris cinza 
 
 Discordâncias sobre cachê fizeram as boates gays saírem do evento neste ano. A debandada, 
dizem os frequentadores, pode tirar o brilho da parada e deixar a bandeira do arco-íris, símbolo do 
movimento gay, em preto-e-branco. 
 É que a associação da parada gay cobra R$ 10 mil de taxa de inscrição e mais R$ 5.000 para 
cada marca comercial exibida nos trios, ao passo que isenta entidades como a CUT e sindicatos de 
classe, como a Apeoesp (dos professores estaduais).  
 No final, com o aluguel de equipamentos, contratação de DJs, decoração, bebidas, segurança, 
o custo para as boates gays saía em R$ 60 mil. No ano passado, seis trios elétricos de casas noturnas 
desfilaram.  
 “Isso para nós não significa ser diferente. As casas noturnas têm livre decisão de participar ou 
não da parada. Existe uma grande diferença entre uma organização social e uma empresa privada”, 
afirma Zanini, o diretor-geral da parada.  
 “Um dos motivos que levaram os clubes a não participar é que o custo é muito alto. Já 
investimos nas festas, com atrações e tudo mais. Fica muito caro, não dá”, diz André Almada, um 
dos donos da The Week, a maior boate gay de São Paulo. 
 Neste ano, algumas exigências da organização 
mostram que o clima será mais de ativismo político 
do que de badalação. Diferentemente dos desfiles 
anteriores, foi proibido contratar cantores ou usar 
microfone nos trios. A CUT e demais sindicatos têm 
um minuto de fala para reivindicações. 
 A cada meia hora, o som eletrônico será 
interrompido para a execução do jingle “Sem 
Homofobia, Mais Cidadania. Pela Isonomia dos 
Direitos”, tema da festa neste ano.  
 “A melhor forma de os empresários apoiarem 
a parada não é estar nela, é oferecer o melhor serviço 
para quem vem à cidade. É isso que faz as pessoas 
virem”, completa Almada. 
 O gerente de vendas argentino Alfredo 
Anachuri, 28, que fica seis dias em São Paulo e pagou 
R$ 2.000 pela viagem, diz porque veio de Buenos 
Aires: “Se houvesse somente a parada eu não viria, 
vim pelas festas e para visitar os amigos”. 
 

- Notícia publicada em 15/06 

- Caderno – Cotidiano  

 

Capa (BERGAMASCO, 2009, capa) 
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Abertura – Tom político marca Parada Gay 
 
Passeata é dominada não só por militantes da causa GLS mas também por grupos de defesa do 
ambiente e por centrais sindicais 
 

Notícia no caderno (BERGAMASCO, 2009, capa) 
 

Sem trios de boates, política avança na Parada Gay de SP  
 
Sindicatos e entidades de defesa do ambiente e da saúde utilizam evento para divulgar ideias e atrair 

simpatizantes 

 
 Sem trios de boates GLS, a Parada Gay de São Paulo reforçou o tom político em sua 13ª 
edição, realizada ontem, do meio-dia ao início da noite.  
 Foi a primeira vez em muitos anos que, em meio a reclamações sobre a tarifa de R$ 10 mil 
para desfilar, nenhuma casa noturna participou do evento.  
 A produção do clima de festa ficou, então, nas 
mãos dos carros de militantes. Eram grupos 
engajados não apenas em causas especificamente gays, 
mas em defesa do ambiente e da igualdade racial, além 
da promoção de igrejas e sindicatos. 
 A lei estadual antifumo (que proibirá o cigarro 
em locais fechados de São Paulo a partir de agosto) 
foi uma das “marcas” divulgadas no desfile. Frases em 
defesa da lei estampavam camisetas e bolas infláveis 
gigantes, em várias cores, que eram rebatidas entre a 
multidão. Também havia cartazes sobre o tema no 
trio da drag queen Salete Campari, um dos mais 
festejados do desfile, com artistas como Rogéria e 
Leão Lobo e grande presença de go-go boys 
(dançarinos sem camisa, em geral de sunga branca). 
 Em quase todos os 20 trios que atravessaram 
a parada (do parque Trianon, na avenida Paulista, até 
a praça Roosevelt, no centro, passando pela rua da 
Consolação), esses rapazes descamisados, as drag 
queens e outros artistas dividiam espaço com 
mensagens de engajamento. Um dos poucos 
exemplares de trio majoritariamente festivo, sem 
ativismo evidente, era o patrocinado pelo 
Disponível.com, site de relacionamentos voltado para 
o público GLS.  
 Com 17 cm de salto nas botas vermelhas, a 
drag queen Cindy Cristal se preparava para atravessar 
a parada no carro da CTB (Central dos Trabalhadores do Brasil). “Adoro participar dessa coisa mais 
cívica”.  
 Ao seu lado, Wagner Fajardo, da CTB, explicava a que veio o trio da central, que fazia a sua 
primeira participação no evento. “Já somos a quarta central sindical do país, atrás de CUT (Central 



257 

 

Única dos Trabalhadores), Força Sindical e UGT (União Geral dos Trabalhadores). Viemos mostrar 
que defendemos os direitos de todos os trabalhadores, gays ou não”.  
 Representante da UGT, também em seu primeiro desfile, Cleonice Caetano celebrava a 
oportunidade. “A parada foi positivíssima para nós. O importante é mostrar aos trabalhadores que 
eles têm a quem procurar para garantir seus direitos”. 
 A CUT também tinha trio elétrico, assim como sindicatos como os de telemarketing 
(Sintratel), de enfermeiros (Seesp) e de professores (Apeoesp).  
 Já a Comunidade Cristã Nova Esperança chamava a atenção pela militância no chão, com 
muitos representantes e cartazes. “Estamos aqui para mostrar que gay não é só boate mas também 
espiritualidade”, dizia Esdraz Xavier, auxiliar de pastor na igreja. 
 Entre personalidades da política estiveram lá o prefeito Gilberto Kassab (DEM), o 
governador José Serra (PSDB) – que defendeu a união entre pessoas do mesmo sexo – e a ex-
prefeita Marta Suplicy (PT). 
 
Abaixo-assinado 
 
 Espinha dorsal do evento, o ativismo gay ficou parado em boa parte do evento. Com o tema 
“Não Homofobia”, um caminhão de som na avenida Paulista convidava o público a participar de um 
abaixo-assinado que defende projeto de lei federal que torna crime discriminar homossexuais. 
 “Queremos sair daqui com um milhão de assinaturas”, bradava um representante ao 
microfone. O grupo contava com a célebre lotação do evento, que neste ano voltou a tornar caóticos 
alguns pontos de passagem, como a esquina do Masp, onde houve um grande empurra-empurra. A 
Polícia Militar decidiu não divulgar estimativa de multidão. A organização esperava 3,5 milhões. 
 

 

  2010 

- XIV Parada do Orgulho LGBT 

- 06 de junho 

- Tema – “Vote contra a homofobia: defenda a cidadania!” 

- Contextualização do evento 

 

Ano eleitoral, 2010 foi palco de uma grande campanha contra a 

homofobia. Dentre as candidaturas que apoiaram os pleitos de 
LGBT, estavam 2 candidatos para presidente, 15 para o Senado (2 
eleitos), 104 para a Câmara Federal (23 eleitos/as), 16 para 
governador/a (2 eleitos) e 113 para as assembleias legislativas (26 
eleitos/as). Nesse ano, a Parada registrou um público de 3,5 milhões 
de pessoas. Como prova de repúdio à negligência dada pelos 
políticos brasileiros ao PLC 122/06 e ao enorme aumento de 
homicídios com razão homofóbica, a coordenação do evento pediu à 
população que usasse preto durante o evento. As cores escuras e 
neutras também estiveram presentes nos trios e em adereços de 
ornamentação da passeata.  
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- Notícia publicada em 07/06 

- Caderno – Cotidiano  

 

Capa (WESTIN & PINHO, 2010, capa) 

 

Chamada – Menos cor no arco-íris 
Contra o preconceito, Parada Gay adota preto e branco 
e slogans políticos 
 

Notícia no caderno (WESTIN & PINHO, 2010, p. C4) 
 

Menos cor no arco-íris 
 
Em ano eleitoral, Parada Gay evitou colorido para 

defender projeto que torna homofobia crime; nenhum 

pré-candidato à Presidência apareceu 

 

  

 

 

 

 

 Neste ano, a Parada Gay de São Paulo foi 
menos colorida que o habitual. 
 Encontrar as tradicionais bandeiras do arco-
íris não foi tarefa fácil. As espalhafatosas drag queens 
estavam lá, porém em número escasso.  
 Pessoas fantasiadas – cueca de couro, peruca 
Tina Turner ou roupa apertada de oncinha – também 
eram vistas apenas aqui e acolá.  
 Não que a 14ª edição da Parada Gay tenha 
sido esvaziada ou desanimada.  
 Pelos cálculos dos organizadores, 3,5 milhões 
de pessoas encheram a avenida Paulista e a rua da 
Consolação dançando atrás de trios elétricos – 400 
mil a mais que no ano passado. A Polícia Militar não 
fez contagem. 
 Neste ano, a organização decidiu que os trios 
seriam monocromáticos. E pediu a gays, lésbicas, 
bissexuais, travestis, transexuais, simpatizantes e 
curiosos que comparecessem sem cor. 
 Observada do alto, a marcha do orgulho gay 
poderia ser confundida com micareta ou festa de Ano 
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Novo.  
 “Não deveríamos esconder a bandeira. É a nossa marca”, reclamava a drag queen Samara 
Rios, 28, luxuosamente vestida como a Rainha Vermelha de “Alice no País das Maravilhas”.  
 A razão da falta de cor foi política. A parada quer que os pré-candidatos à Presidência da 
República se comprometam com um projeto de lei, em tramitação no Congresso, que transforma a 
homofobia em crime, da mesma maneira que o racismo.  
 “Gente, vamos votar num candidato que apoie nossa luta”, discursou um militante num dos 
trios elétricos.  
 Nenhum dos principais pré-candidatos apareceu.  
 Quem foi à festa creditou a falta de plumas e paetês ao excesso de “simpatizantes”.  
 “Cheguei na menina, e ela disse que gosta de homem”, queixava-se a atendente de bar 
Marisol Dionísio, 22. 
 

 

  2011 

- XV Parada do Orgulho LGBT 

- 26 de junho 

- Tema – “Amai-vos uns aos outros: basta de homofobia” 

- Contextualização do evento 

 

Com um público de 4 milhões de pessoas, a Parada de 2011 

apresentou um grande diferencial: para reagir ao forte e 
histórico preconceito das religiões judaico-cristãs, montou um 
trio com a presença de líderes religiosos de diferentes religiões 
que apoiam o movimento. Comemorando 15 anos, o evento 
demonstrou mais maturidade na relação com seus 
patrocinadores, no trato com representantes políticos e na 
organização em geral. Nessa época, o evento foi coberto quase 
exclusivamente pela Folha em seu portal da internet. Muitos 
vídeos eram postados na web simultaneamente ao 
acontecimento, mas as mídias em geral continuavam dando 
ênfase às performances de drag queens e travestis, à revelia de 
exporem os discursos das lideranças dos grupos LGBT. No 

cenário político nacional, 2011 foi marcado por mudanças substanciais na conquista de direitos 
dirigidos a LGBT em todo o país, a exemplo do reconhecimento pelo STF da união civil estável 
entre casais do mesmo sexo, fato histórico de grandes repercussões na luta brasileira pela igualdade 
de direitos civis. 
 

- Notícia publicada em 27/06 

- Caderno – Cotidiano  
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Capa (GAROA, 2011, capa) 

 

Foto-legenda – GAROA COLORIDA Público desfila 
na Parada Gay, que teve cartazes pró-camisinha 
alusivos a santos; a igreja criticou as imagens 
 

Notícia no caderno (GAROA, 2011, p. C4) 

 
Garoa na parada 
 
Mesmo com chuva persistente, multidão seguiu a 15ª 

Parada do Orgulho LGBT animada por trios elétricos; 

PM registrou poucos incidentes no percurso  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Os 15 anos da Parada do Orgulho LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) de 
São Paulo foram festejados sob chuva e garoa 
persistentes, o que não acontecia desde 1997. 
 No entanto, a garoa não intimidou os 
participantes nem mesmo quando apertou. 
 Enquanto uns corriam para se proteger 
embaixo de marquises, muitos continuavam a 
dançar, indiferentes à água que botava à prova a 
chapinha (de alisar cabelos) e o babyliss (de enrolá-
los).   
 “Minha chapinha aguenta firme. Essa chuva 
é pouco”, dizia a travesti Juliana Vidal, 22, uma das 
que dançavam animadamente na chuva.  
 Com tema voltado à religião (“Amai-vos uns 
aos outros: basta de homofobia”), o evento teve um 
trio elétrico com católicos, evangélicos, anglicanos e 
umbandistas. 
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 “A maioria dos religiosos que está aqui não é homossexual. Está propondo um hino pela 
paz”, disse a coordenadora do Centro de Referência da Diversidade, Irina Bacci.  A utilização de 
imagens de modelos em alusão a figuras de santos católicos, no entanto, incomodou a igreja.   
 “O uso desrespeitoso da imagem dos santos populares é uma ofensa aos próprios santos e 
também aos sentimentos religiosos do povo”, disse o arcebispo de São Paulo, Odilo Pedro Scherer.  
 Sobre a frase dos cartazes “Nem santo te protege [use camisinha]”, o arcebispo rebateu: 
“Pois é verdade. O que pode salvar mesmo é uma vida sexual regrada e digna”. 
  
DEBUTANTE184  
  
 Para Leandro Rodrigues, da organização, a quantidade de público, estimada em 4 milhões, foi 
até maior do que nos outros anos. A PM não fez estimativa de público.  Um grupo de cerca de 40 
punks e skinheads, chamado Ação Antifacista, também participou da festa, que teve até valsa em 
comemoração aos 15 anos do evento. 
 No início do evento, eles chegaram a ser detidos pela polícia, mas foram liberados quando os 
policiais perceberam que a manifestação deles era a favor da diversidade.  
 “O objetivo é desmistificar a ideia de que todo skinhead é homofóbico. A parada tem de 
servir de plataforma para reivindicações e não só para mostrar o orgulho de ser gay”, disse Danilo 
Henrique, 29, skinhead e homossexual.  
 No início da festa, um adolescente de 16 anos foi apreendido sob suspeita de participar de 
um arrastão com quatro jovens. Eles teriam furtado óculos.  
 Até as 18h, a PM disse ter registrado três casos de apreensão de entorpecentes. À noite, o 
governo informou que “várias ocorrências de perda e de furto de objetos” foram registradas. 
 

 “A chuva não atrapalhou. Pelo contrário, as pessoas se mostram mais conscientes por 
estarem aqui [com este tempo]” LEANDRO RODRIGUES membro do organização 
 
“Não tem problema. [A chuva] é ótima para bater cabelo [gíria LGBT para dançar]” 
CHIARA TAYLOR cabeleireira 
 
“O uso desrespeitoso da imagem dos santos populares ofende os próprios santos e os 
sentimentos religiosos do povo” DOM ODILO PEDRO SCHERER arcebispo metropolitano de 
São Paulo185  
 
 

  2012 

- XVI Parada do Orgulho LGBT 

- 10 de junho 

- Tema – “Homofobia tem cura: educação e criminalização” 

                                                 
184  Para fins de esclarecimento em nossa análise, é importante explicar que títulos como este parecem 
estruturalmente registros de Chapéu, mas não o são, pois os Chapéus vêm necessariamente acompanhando outro 
elemento de contextualização (como Foto-legenda ou Linha Fina). 
185 A partir dessa notícia, as publicações passaram a vir acompanhadas de Olho de continuidade na sua comum 
forma de citação direta da fala de alguém entrevistado/a no evento.  



262 

 

- Contextualização do evento 

 

Em 2012, o movimento LGBT esteve maciçamente presente nos 
debates eleitorais, sempre discutindo a necessidade das propostas 
dos programas de governo inserirem uma assistência maior para 
os problemas da população LGBT.  A edição da Parada desse ano 
foi alvo, pela primeira vez, da medição de público do Datafolha, 
que publicou ter contabilizado apenas 270 mil pessoas no evento. 
Usando um método que chamou de científico essa instituição não 
considerou o público flutuante em sua contagem, o que foi 
motivo de contestação pelo movimento, que alega terem 
circulado, ao todo, 4 milhões de pessoas. 
 
 

- Notícia publicada em 10/06 (CASTRO, 2012a, p. C7) 

- Caderno – Cotidiano  

 

Parada Gay atrai turista profissional a São 
Paulo 
 
Festa reúne estrangeiros acostumados a frequentar o 

evento em outros países  

 
Turistas como a holandesa Louise Warning 
acumulam paradas ao redor do mundo no 
currículo  
 
 A estudante holandesa Louise Warning, 24, 
se programou para estar em São Paulo neste 
domingo, quando ocorre a 16ª Parada do Orgulho 
LGBT, após ler que se trata da maior do mundo.  
 Antes, ela passou na Bahia e no Rio, mas o 
evento foi “a causa principal” de sua vinda ao país, 
e será “a cereja do bolo” de suas férias. 
 Homossexual, Louise já havia assistido a 
quatro paradas em Amsterdã, que reúnem 1 milhão 
de pessoas, algumas sobre barcos nos canais do 
centro da cidade. 
 No ano passado, foi à parada da Bélgica. 
Seu próximo passo será ir à de Los Angeles, nos 
Estados Unidos. 
 Sozinha em São Paulo, está hospedada no 
hostel Gol Backpackers, perto da Paulista, onde já 
fez três amigas, que irão com ela ao evento. 
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 Ela diz esperar ver “muitas pessoas bonitas e muita dança”. “Um pouco como o Carnaval, 
mas com pessoas como eu. Mostraremos aos outros como somos divertidos!” 
 As inglesas Isabella Jackman, 22, e Hana Jadayel, 22, já viriam ao Rio de Janeiro de qualquer 
jeito, para estudar, mas decidiram passar antes em São Paulo só para ir à parada, quando leram sobre 
ela em um guia de viajantes. 
 Elas não são homossexuais, mas simpatizam com o evento. Isabella, aliás, vem de Brighton, 
cidade a 70 km de Londres conhecida como a “capital gay” da Inglaterra, onde participa das paradas. 
 No mesmo hostel em que estão hospedadas, o Casa Club, na Vila Madalena (região oeste), o 
peruano Jorge Guzman, 30, combinou com outras 25 pessoas para irem conhecer o evento. 
 Ele diz que fez seus primeiros amigos homossexuais em São Paulo, porque em seu país existe 
muito preconceito. 
 Também há muitos turistas de outros Estados do país, como o cearense Rafael Barros, 27, 
que veio pela oitava vez consecutiva à Parada de São Paulo – “inspiração” para as outras do país, diz 
ele. 
 Os donos de hostels, no entanto, dizem que o movimento foi aquém do esperado. Atribuem 
isso à crise econômica e ao mau tempo na cidade. 
 

“Quero ver muita gente bonita e muita dança, como o Carnaval, mas com pessoas como eu” 
LOUISE WARNING turista holandesa que veio a São Paulo para participar da Parada Gay após 
conhecer a festa de outros países 

 
- Notícia publicada em 11/06 

- Caderno – Cotidiano  

 

Capa (SPINELLI & CASTRO, 2012, capa) 

 

Abertura – 270 mil NA PARADA 
 

A 16ª edição da Parada Gay em São Paulo 
reuniu ontem 270 mil pessoas, segundo cálculo do 
Datafolha – 65 mil compareceram à passeata do início 
ao fim. Foi a primeira vez que o instituto mediu o 
público do evento.  

Ao final do desfile, o presidente da associação 
da parada GLBT, Fernando Quaresma, falou em, ao 
menos, 4 milhões de participantes. A Polícia Militar 
não divulgou estimativas. 
 

Notícia no caderno  
(SPINELLI & CASTRO, 2012, p. C1) 
 
Parada Gay reúne 270 mil pessoas, afirma 
Datafolha 
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Pela primeira vez, evento teve uma medição de público de caráter científico  

 
Organização afirma ter atraído 4 milhões, e Polícia Militar não faz estimativa; evento tem 
forte tom político 
 
 A 16ª edição da Parada Gay de São Paulo, um dos principais eventos turísticos da cidade, 
reuniu ontem 270 mil pessoas, de acordo com o Datafolha – 65 mil delas fizeram o percurso inteiro 
do evento.  
 Pela primeira vez na história, a manifestação teve uma medição de público com caráter 
científico. O Datafolha inaugurou o método em maio na 28ª Caminhada da Ressurreição, procissão 
católica por ruas da zona leste da capital.  
 Segundo o instituto, nenhum evento similar no mundo tem medição científica de público. 
Em alguns países, ele é estimado a partir do lixo produzido. Em outros, pela concentração de 
pessoas ao longo da parada – este método, no entanto, não leva em conta o público flutuante.  
 A organização e a Polícia Militar não divulgaram estimativas. Ao fim do evento, porém, o trio 
elétrico da diretoria da Associação da Parada do Orgulho GLBT anunciou que “com certeza” o ato 
atingiu público de 4 milhões.  
 A parada saiu do Masp às 13h40, após a execução do hino nacional e discursos da senadora 

Marta Suplicy (PT) e Fernando Quaresma, 
presidente da associação. O último trio chegou à 
praça Roosevelt, no centro, às 18h13.  
 Com o tema “Homofobia tem Cura: 
Educação e Criminalização”, a parada deste ano 
teve forte tom político. O público pedia a 
aprovação de um projeto de lei que criminaliza a 
homofobia e que tramita no Senado há seis anos.  
 O governador Geraldo Alckmin (PSDB) e 
o prefeito Gilberto Kassab (PSD) foram à abertura 
da parada. Dos pré-candidatos a prefeito, 
compareceram Soninha Francine (PPS), Carlos 
Giannazi (PSOL) e Celso Russomanno (PRB).  
 Uma das marcas do evento foi o alto 
consumo de vinho químico – uma bebida ilegal, 
com altíssimo teor alcoólico –, vendido por R$ 5 a 
R$ 10 a garrafa. Só na Paulista, primeiro trecho da 
parada, foram apreendidos 178 litros do produto, 
de acordo com balanço parcial da Guarda Civil 
Metropolitana.  
 Também foram apreendidos pelos guardas 
municipais, até as 20h de ontem, nove carrinhos de 
ambulantes, 2.379 cervejas, 670 refrigerantes e 30 
quilos de churrasco, além de uma churrasqueira, 
entre outros itens. 
 
“A parada não é só festa, é preciso se 
manifestar politicamente. O gay tem uma 

forma divertida e peculiar de fazer política” THIAGO TORRES, produtor do evento  
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“Sou a favor dos direitos civis” GERALDO ALCKIMIN (PSDB) governador, que foi ao evento  
 
“Tem orelhão quebrado, muito lixo. O barulho também atrapalha” MARIA HELENA SABA, 
29, moradora da Paulista  
 
“É dos poucos dias que valorizam o que a gente faz e a gente se sente bem” AMANDA 
LAPORI, 31, chef de cozinha, que posava para foto com sua fantasia de flores e plumas  
 
'Se não foi mais, ficou em 4 milhões', diz organizador (CASTRO, 2012b, p. C3) 
 
Presidente da Parada Gay critica políticos e comerciantes por falta de apoio  

 
Fernando Quaresma diz que é impossível o evento ter atraído apenas 270 mil pessoas ontem 
na manifestação 
 
 Os políticos precisam ver os integrantes da comunidade LGBT como cidadãos, não como 
consumidores. Esse é o principal desafio da Parada Gay, diz o organizador do evento, Fernando 
Quaresma. 
 Presidente da Associação da Parada do 
Orgulho GLBT de São Paulo, Quaresma se 
surpreendeu com o resultado do Datafolha. 
 “Ah, isso não aconteceu mesmo, 270 mil 
pessoas tem o Anhangabaú na feira que fizemos. 
Na extensão da Paulista e da Consolação não tinha 
só isso de gente. Esse é um número lá de trás, das 
primeiras paradas, 2002, 2003. Agora é impossível”, 
disse. 
 Sobre o anúncio, ao final da parada, de um 
público de 4 milhões de pessoas, Quaresma reagiu. 
 “Na verdade, a gente não tem como 
mensurar. É muito difícil, porque é um evento que 
anda, a rua está sempre cheia e às vezes as pessoas 
vão seguindo os primeiros trios e não voltam pra 
trás. Na minha opinião, se não superou os 4 
milhões, ficou em 4 milhões.” 
 Segundo ele, o evento deste ano foi um dos 
melhores já realizados. “Foi excelente. Poderia ser 
feito muito mais coisa, mas falta à iniciativa privada 
acabar com o preconceito”, afirmou. 
 
FALTA DE APOIO 
 
  Antes do evento, na sexta-feira, Quaresma 
já havia criticado a falta de apoio. 
 “O que a hotelaria, o ramo de alimentação e 
as casas noturnas fazem para ajudar a comunidade 
LGBT? Trazemos uma divisa grande para a cidade 
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de São Paulo e, em troca, o que nós temos? Nada. A prefeitura faz um aporte não financeiro, mas de 
logística. O Estado também”. 
 “Foi um crescimento muito bom de um movimento social. Nós conseguimos várias vitórias”, 
afirmou. 
 Entre as vitórias obtidas pelo movimento, disse, estão a visibilidade do movimento no país, a 
pensão por morte, o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo e o 
reconhecimento de parceiros como dependentes nos planos de saúde. 
 
“Virou Carnaval, virou festa de pegação e gente pelada, deixou de ser luta por uma causa. 
Falta engajamento, mas a participação ainda é importante” VALMIR OLIVEIRA, 25, biólogo, 
em sua 8ª Parada Gay  
 

“Neste ano não teve muita apelação e exposição corporal. Não é dessa forma que se 
consegue protestar contra nada. Está mais equilibrada” MAURO SÉRGIO, 39, produtor de 
eventos, em sua 10ª Parada Gay  
 

“Eu quis mostrar a minha filha a diversidade. Que estamos todos juntos e que temos que 
manter o respeito” TELMA POTTINI, 38, gerente de vendas, em sua 1ª Parada Gay, com o 
marido, a filha, de um ano e meio, e o filho, de 15 anos  
 

“Estou achando o máximo. Hoje nós [heterossexuais] somos a minoria!” CLÉO 
HONORATO, 42, dona de casa, em sua 1ª Parada Gay 
 

 

  2013 

 

Em 2013, a 17ª edição Parada do Orgulho LGBT acontece no dia 02 de junho. Com o tema 
“Para o armário, nunca mais! – União e conscientização na luta contra a homofobia”, o 
evento será, mais uma vez, o ponto culminante das atividades do Mês do Orgulho LGBT, que ocorre 
entre maio e junho deste ano. 

 

 

4.1.2 Análise da visibilidade 

 

Neste tópico, como já apontamos, relataremos como se deu parte da análise que operamos 

sobre nossos dados. Trata-se daquilo que chamamos de análise da visibilidade, isto é, a verificação de 

quão visível é, no jornal Folha de S. Paulo, o fato noticioso em tela (a Parada) e seus participantes – 

principalmente LGBT – a partir de um exame de elementos contextuais da prática particular de 
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publicação jornalística desse periódico, bem como do olhar sobre as estruturas da notícia na 

imprensa descritas por van Dijk (1996a), como já explicamos. 

Para desenvolvermos o relato de como procedemos e do que constatamos, seguem 

subtópicos que apresentam os resultados por ocorrência de publicação (identificando quantas 

notícias sobre a Parada o jornal veiculou), por ocorrência de Resumo na capa (presença de elementos 

como Abertura, Chamada e Foto-legenda), por tipo de caderno, por ocorrência de Resumo no 

caderno (indicando a ocorrência de Chapéu, Linha fina, Olho e Intertítulo) e por representação de 

falas em citação direta.  

 

4.1.2.1 Visibilidade por ocorrência de notícia 

 

Quanto ao grau de visibilidade do evento por ocorrências da notícia de acordo com ano e 

data de publicação, percebemos que a Parada foi reportada pela Folha de S. Paulo em todos os anos 

que aconteceu, ainda que esse evento tenha passado por mudanças estruturais significativas, que 

geraram diferentes modos de visibilidade (como apontamos no segundo capítulo e na linha histórico-

descritiva desta seção). Diante disso e considerando que outros estudos, a exemplo de Melo (2010), 

já têm comprovado o fato de ações coletivas lúdicas de LGBT nem sempre serem alvo da agenda 

dos maiores jornais no Brasil, a Folha se apresenta como um canal de alta visibilidade quanto às 

ocorrências de publicações sobre a Parada de São Paulo.186  

Das dezesseis edições da parada paulistana, onze foram noticiadas pela Folha no dia em que 

aconteceu o evento e na data posterior (trata-se das edições realizadas de 1999 a 2007, em 2009 e em 

2012), ou seja, com Registro Total – segundo o nosso recorte de pesquisa 187  –, inclusive 

apresentando detalhamento de informações contidas no Relato. As outras cinco edições serviram de 

                                                 
186 A partir de uma pesquisa sobre a representação de LGBT no jornalismo impresso pernambucano (MELO, 
2010), é possível perceber que a Parada de São Paulo e a da cidade de Recife (Parada da Diversidade Sexual, que 
ocorre desde 2000) não foram objeto de notícia todos os anos nos três jornais pernambucanos de maior circulação 

(Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal do Commercio). Alguns desses periódicos apagaram, em 

determinados anos, a ocorrência dessa atividade. Isso nos mostra que a Folha de S. Paulo – se comparada a esses 
três periódicos – apresenta-se como um jornal que possibilitou uma considerável socialização da Parada do 
Orgulho LGBT de São Paulo, permitindo, a cada edição dessa passeata, ao menos uma breve notícia sobre ela, o 
que a confere permanente existência na mídia jornalística impressa de maior inserção no país. 
187 Como nosso recorte diacrônico corresponde à seleção de notícias publicadas no dia e na data posterior à 
realização do evento, consideramos registro pleno, ou, como chamaremos aqui, Registro Total de publicação, 
quando a Folha noticia a Parada nos dois momentos. Em contrapartida, denominamos Registro Parcial nos casos 
de publicação em apenas um dos dois dias. Essa categorização serve a interesses metodológicos, a fim de 
visualizarmos com mais clareza os resultados de nossas observações quanto à visibilidade do evento por publicação 
do referido jornal.  
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pauta do jornal em apenas um desses dois dias, isto é, com Registro Parcial: na data em que se 

realizou o evento (as edições de 1997 e 2008) ou no dia seguinte (1998, 2010 e 2011). O quadro a 

seguir reúne esses dados, destacando com sombreamento as linhas que discriminam o Registro 

Parcial.  

 

Edições 
da Parada 

Ano Data de 
publicação 

1ª 1997 28/06 

2ª 1998 29/06 

3ª 1999 
 

27/06 
28/06 

4ª 2000 25/06 
26/06 

5ª 2001 17/06 
18/06 

6ª 2002 02/06 
03/06 

7ª 2003 22/06 
23/06 

8ª 2004 13/06 
14/06 

9ª 2005 29/05 
30/05 

10ª 2006 17/06 
18/06 

11ª 2007 10/06 
11/06 

12ª 2008 25/05 

13ª 2009 14/06 
15/06 

14ª 2010 07/06 

15ª 2011 27/06 

16ª 2012 10/06 
11/06 

Quadro 11 – Registro das ocorrências de noticias sobre a Parada 
 

A variação de ocorrência de notícias sobre a Parada nesses anos em que tal evento se deu – 

ora duas publicações, ora uma – possui inúmeras razões que não analisamos. No entanto, podemos 

inferir possibilidades. Os dois primeiros anos talvez tenham recebido apenas uma matéria porque a 

proposta de Paradas LGBT era nova no Brasil e não tinha ainda grande adesão da população, a 

ponto de se sobressair entre os já variados eventos de contestação pública que se realizavam na 
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avenida Paulista. Além disso, a ordem de discurso reivindicatória predominante nos primeiros anos 

(principalmente nas duas edições iniciais) era construída semioticamente por formações de discursos 

característicos da militância política (stricto sensu), mormente da militância de esquerda – faixas, 

cartazes, bandeiras, palavras de justiça, clamor por democracia –, o que não diferia de outros tipos de 

protesto já tradicionais na cidade – como as manifestações de sindicalistas, de movimentos estudantis, 

ambientalistas, e de trabalhadores/as sem-terra – e, portanto, não chamando a atenção da sociedade 

em geral. 

Com as mudanças estruturais a partir da edição de 1999 (financiamento do mercado 

segmentado, apoio estatal e criação da APOGLBT SP) e mais particularmente com o processo de 

carnavalização que caracterizou o evento dos anos 2000 em diante, a Parada se consolidou não 

apenas como uma vultosa mobilização política, mas também como o um dos principais atrativos 

turísticos da cidade de São Paulo e o maior evento do gênero no mundo. Isso talvez justifique o 

Registro Total de publicações em nove anos consecutivos (de 1999 a 2007), refletindo maior 

interesse do jornal em publicar o evento.  

Já, nos últimos cinco anos (de 2008 a 2012), com a consolidação da Folha Online como um 

veículo de comunicação bastante acessado pelo público-leitor para buscar informações sobre os fatos 

que são noticiados enquanto estão ocorrendo (em tempo real), a função noticiosa do jornal impresso 

é prejudicada, pois a publicação do noticiário nesse suporte é posterior à sua transmissão pela web. 

Com os meios eletrônicos e digitais e a televisão, os fatos tendem a ser noticiados enquanto estão 

ocorrendo, de maneira que a função noticiosa do jornal impresso é afetada, pois se torna 

rapidamente obsoleta. Isso possivelmente limitou a publicação impressa na Folha. Esse fato pode 

justificar o Registro Parcial nos anos 2008, 2010 e 2011, ainda que haja alternância com dois anos de 

Registro Total, 2009 e 2012, sendo este último caracterizado como uma tendenciosa ocorrência, visto 

que, nesse período, havia interesse do jornal em publicar na notícia suitada alguns dados fornecidos 

pelo Datafolha sobre a quantidade de participantes que acompanhou a Parada, como vimos no 

panorama histórico-descritivo dos dados.  

Tais escolhas do jornal correspondem a uma posição explícita quanto à eleição de pauta, o 

que, como vimos, de acordo com van Dijk (1996a), é resultado de uma atuação do grupo de 

Controle da empresa para garantir a manutenção ideológica do Poder. No contexto de práticas de 

representação da Folha, podemos entender que isso se deu a partir do momento em que o jornal 

expandia-se como uma forte fatia do oligopólio do mercado editorial de comunicação e no Brasil. 
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Nessa época, esse periódico caracterizou-se por ampla atuação na formação de um conglomerado 

midiático voltado a diversos nichos de mercado. 

Enfim, por não constatarmos Apagamento de publicação, percebemos que a Folha, quanto à 

ocorrência de notícia, produziu um alto grau de visibilidade da Parada. Isso não aponta para a 

qualidade da representação dos atores no evento, mas significa um traço de escolha para a produção 

de notícias no jornal e implica uma espécie de focalização que esse periódico fornece a tal atividade 

pública e a consequente possibilidade de acesso do público ao evento, ainda que este ocorra por 

mediação jornalística. Podemos ilustrar essa verificação na imagem seguinte. 

 

 

Figura 31 – Resultado do Grau de visibilidade por ocorrência de notícia 

 

4.1.2.2 Visibilidade por ocorrência de Resumo na capa 

 

Em relação ao grau de visibilidade que a Parada recebeu por meio de notícias que têm 

extensão de Resumo na capa do jornal, constatamos em nossos dados que há presentes três 

elementos: Abertura, Chamada e Foto-legenda. Por não haver nenhum caso de Manchete, desde já 

podemos afirmar que as notícias sobre a Parada de São Paulo não foram representadas, em nenhum 

momento, como a informação mais relevante para a Folha nas edições que analisamos. Esse registro 

revela não apenas o grau de importância dado pelo jornal ao evento como fato noticioso, mas 

também aponta o nível de visibilidade que as notícias receberam diante do público-consumidor do 

periódico, que, nesse caso, resvalou para as outras estruturas de menor destaque na capa.  

Quanto às ocorrências das outras estruturas, vejamos uma síntese no quadro a seguir:  
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Edições Ano Datas de 
publicação 

Abertura Chamada Foto-legenda 

1ª 1997 28/06    

2ª 1998 29/06    

3ª 1999 28/06    

4ª 2000 25/06 
26/06 

   

X   

5ª 2001 17/06 
18/06 

   

  X 

6ª 2002 02/06 
03/06 

   

X   

7ª 2003 22/06 
23/06 

   

X   

8ª 2004 13/06 
14/06 

 X  

  X 

9ª 2005 29/05 
30/05 

 X X 

X   

10ª 2006 17/06 
18/06 

   

  X 

11ª 2007 10/06 
11/06 

 X  

X   

12ª 2008 25/05    

13ª 2009 14/06 
15/06 

 X  

X   

14ª 2010 07/06  X  

15ª 2011 27/06   X 

16ª 2012 10/06 
11/06 

   

X   
Quadro 12 – Registro das ocorrências de elementos do Resumo na capa 

 

Identificamos sete ocorrências de Abertura, sendo distribuídas entre os anos 2000 e 2012, 

sem o acompanhamento das outras estruturas de capa que estamos verificando aqui. Sua realização 

se deu sempre no segundo dia de publicação, momento em que a notícia vem, em geral, caracterizada 

como reportagem. Isso talvez explique a escolha dessa estrutura de capa, que – como declaramos no 

terceiro capítulo – caracteriza-se por resumir notícias mais extensas, que apresentam uma sequência 

investigativa e requintes de detalhes sobre o fato noticiado. Nesses anos em que a Folha apresentou a 

Abertura como estrutura do Resumo na capa, a Parada vivenciava sua ascensão como evento de 

visibilidade, o que pode justificar o uso maior de reportagens (para dar conta das muitas nuanças que 

esse ativismo passou a suscitar) e consequentemente a opção por esse elemento textual. Somado a 

isso, verificamos que esse elemento se apresentou em nossos dados quase sempre sob o padrão de 
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dois parágrafos que resumem os dados do Lide e Sublide da notícia publicada dentro do caderno, um 

exemplo da edição de 03/06/02 segue abaixo. 

 

  

 

 

 

 

 

Já a Chamada, numa quantidade menor em nossos dados (cinco ocorrências), esteve presente 

nos anos 2004, 2005, 2007, 2009 e 2010, e também, como a Abertura, no período de enorme 

ascensão da Parada como expressão do movimento LGBT no Brasil. Entretanto, ao contrário dessa 

outra estrutura, a Chamada, em nosso corpus, aparece – exceto em 2010 – nas datas de realização da 

marcha, dias em que a notícia tem menor extensão se comparada àquela prevista para ser suitada, 

pois não dispõe de muitas informações para preencher o Relato. Esse pode ser o motivo da escolha 

pela estrutura genérica Chamada, e não pela Abertura nesses dias, já que a primeira corresponde a um 

recurso de menor abrangência sobre o acontecimento noticiado.  

Encontramos apenas uma edição que reúne a Chamada e outra estrutura de capa observada. 

Consideramos esse caso atípico, pois, num mesmo registro, podemos perceber uma estrutura 

tipológica de Chamada unida a algo que parece ser um Texto-legenda. Trata-se da ocorrência 

publicada na edição de 29/05/05: 

 

 

 

 

    
 

 

Esse registro é introduzido por um Chapéu e sucedido por um Título (elemento de 

contextualização que pode haver na Chamada), sugerindo apontar para uma argumentação que está 

presente no segundo período do corpo textual: a expectativa da Parada (entendamos por 

“expectativa dos organizadores dos eventos”) em agrupar um número recorde de pessoas. Além 

ARCO-ÍRIS  
 
PARADA TENTA BATER RECORDE NA PAULISTA 
 

A Drag Drindy brinca em parque de diversões paulistano, no Gay Day, que integra o programa 
oficial da Parada do Orgulho GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros). Organizadores 
esperam hoje cerca de dois milhões de pessoas na avenida Paulista. 

Parada gay reúne 400 mil em São Paulo 
 
         A sexta edição da Parada do orgulho gay em São Paulo reuniu ontem, segundo estimativa 
da Polícia Militar, 400 mil pessoas. Esse número recorde no Brasil superou o das últimas paradas 
na França (250 mil pessoas) e em São Francisco, nos EUA (300 mil). 
         Pela primeira vez na Parada, a avenida Paulista foi interditada no sentido Consolação 
Paraíso. Nenhum incidente foi registrado. A prefeita Marta Suplicy e políticos do PT estavam 
presentes. 
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disso, no primeiro período, o texto apresenta uma descrição da imagem onde está enquadrado, o que 

é característico de um Texto-legenda. No entanto, como a informação verbal e a foto não 

correspondem ao que foi dito no Título e no restante do texto, mas apontam para outro dado (a 

participação de LGBT num evento de sociabilização integrado ao programa do MOGLBT), não 

podemos classificar o hibridismo entre uma Chamada e um Texto-legenda, mas entre uma Chamada 

e uma Foto-legenda, estrutura autônoma que não compreende uma informação dependente dos 

argumentos da notícia, como vimos no terceiro capítulo. 

Quanto às ocorrências de Foto-legenda entre os nossos dados de capa, verificamos a mesma 

quantidade que a Chamada: cinco casos. Seu registro é constatado a partir da edição de 18/06/01, 

época em que a Parada estava recebendo cobertura midiática cada vez mais e tornando-se um evento 

reconhecidamente de massa. Os outros quatro casos se deram nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2011, 

e, na maior parte das ocorrências, essa estrutura foi publicada em datas posteriores ao dia da Parada, 

coincidindo apenas uma vez com uma outra estrutura de capa que analisamos aqui (a Chamada); 

trata-se do caso que ilustramos.  

Como elemento de grande visibilidade, pois une dois modos de linguagem (escrita e 

fotografia), a Foto-legenda, em geral, ocupa lugar de destaque na capa das edições que escolhemos, 

estando, às vezes, no centro da página, assemelhando-se em tamanho a outras fotos e apresentando 

um comprimento que chega a englobar um terço da lauda, como podemos ver nos três exemplos a 

seguir. 
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Figura 32 – Disposição da Foto-legenda na capa 

 

Diferentemente do que visualizamos nos registros de Abertura e Chamada – publicados de 

modo quase regular entre os anos de ocorrência –, a Foto-legenda aparece com maior concentração 

em notícias publicadas de 2004 a 2006 (três casos). Essas publicações enquadram-se no período de 

maior visibilidade por ocorrência de publicação no jornal (de 2000 a 2007), o que nos leva a atribuir a 

sua realização às mesmas razões que comentamos ao tratarmos dessa variável no tópico anterior. 

Além disso, todos os casos de Foto-legenda encaixam-se no interstício dos anos em que as notícias 

receberam Abertura, isto é, durante os anos 2000. É nesse espaço de tempo que verificamos, na 

verdade, a concentração das três estruturas do Resumo na capa que encontramos em nossos dados.  

Atrelado a isso, na edição de 30/05/05, o conjunto dessa dupla estrutura (Abertura e Foto-

legenda) conta ainda com duas Frases188 sobre o evento, ambas citações de José Serra, então prefeito 

de São Paulo, e Marta Suplicy, ex-prefeita dessa cidade e que, na ocasião, a Folha alegara participar 

do evento para fazer campanha eleitoral. Embora essas Frases não façam parte de nosso corpus – 

pois consideramos que, por ter uma única ocorrência, não caracterizam representatividade diante das 

                                                 
188 De acordo com Pedrosa (2004), a constituição do gênero textual Frase no jornal se dá quando este insere 
isoladamente uma declaração emitida por alguém que o periódico considere de relevo para algum tema em pauta 
selecionado na edição. A publicação dessa declaração vem acompanhada do nome de quem declarou e, muitas 
vezes, da circunstância em que ocorreu a declaração. 
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outras estruturas –, vale salientar que, no bojo dos constituintes textuais que apontam para a notícia 

sobre a Parada naquela edição, esse elemento fortalece a visibilidade de capa.189 Vejamos do que 

estamos falando nas imagens a seguir: 

 

                       

 

Figura 33 – Frases de capa  

 

 Segundo os resultados de nossa observação sobre o uso das quatro estruturas que a literatura 

teórica nos aponta como sendo índices de visibilidade da notícia na capa de um jornal (Manchete, 

Abertura, Chamada e Foto-legenda), percebemos primeiramente que esses recursos só passaram a ter 

existência em nosso corpus a partir do ano 2000, quando se noticiava a quarta edição da Parada e isso, 

como já sinalizamos algumas vezes, pode ter relação com o crescimento do evento que começa nessa 

época, sendo fruto dele e, ao mesmo tempo, reforçando-o, ao passo que o registro dessas estruturas 

de capa pode dar mais notoriedade à passeata e, com isso, mais pessoas também podem se interessar 

                                                 
189 Mais adiante, veremos que alguns casos de Olho de continuidade foram configurados por Frases também. 
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em conhecê-la. Outro aspecto importante é verificar que esses recursos do Resumo na capa 

tornaram-se comuns após sua primeira aparição no jornal. Das 21 edições posteriores ao primeiro 

registro, somente 06 não apresentaram esse destaque. Além disso, é relevante também dizer que, 

entre 2003 e 2007 – justamente o período em que a Parada bateu o recorde de público – somente 

uma edição não contou com nenhum dos três recursos que descrevemos nos dados; somaram-se 

nesse período 09 registros deles. Da mesma forma, entre as ocorrências de 2009 e 2012, apenas uma 

publicação não possuiu as estruturas de capa que citamos aqui. Nessa fase, houve menos edições do 

jornal sobre a Parada, mas, ainda assim, encontramos cinco casos das estruturas temáticas de capa.  

Mesmo sem ocorrência de Manchete, as outras estruturas (Abertura, Chamada e Foto-

legenda) foram vistas com uma relativa frequência, levando-nos a afirmar que houve um bom grau 

de visibilidade por tematização na capa e, o que é mais pertinente para a pesquisa, levando-nos a 

reconhecer uma coerência entre os anos de “ebulição” do evento (é claro que em termos 

quantitativos) e o ascendente uso dessas estruturas. Esse grau de visibilidade somado ao 

desenvolvimento tecnológico e a maior atenção do Grupo Folha às questões que envolviam a práxis 

mercadológica do segmento LGBT são fatores que não podemos desconsiderar quando traçamos 

um olhar crítico sobre os vários momentos da história de representação do ativismo LGBT na Folha 

de S. Paulo. Em outras palavras, a relação do conjunto de práticas que envolvem a luta por 

visibilidade LGBT com as práticas particulares semióticas produzidas pela Folha é capaz de gerar um 

discurso e um sistema de representação complexos do ponto de vista social, como destacaremos 

mais adiante. 

   

4.1.2.3 Visibilidade por tipo de caderno 

 

No que diz respeito aos cadernos em que as notícias foram editadas, exceto as publicações 

dos dias 27/06/99 e 13/06/04, os demais textos de nosso corpus foram publicados no espaço 

dedicado à editoria “Cotidiano” ou, num outro de mesma função chamado, na época, de “São 

Paulo” (edições de 29/06/98 e 28/06/99). Ser noticiado nesses cadernos dá ao acontecimento, no 

mínimo, o status de trivialidade, orientando o público-leitor a compreender o evento representado 

como algo que faz parte da rotina da vida paulistana. Em outras palavras, ter a Parada inserida nesses 

cadernos significa colocá-la na ordem do dia e equipará-la a outros eventos correntes do dia-a-dia de 

uma megalópole como São Paulo.  
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Assim, dividindo lugar com notícias sobre a temperatura na cidade, problemas de trânsito, 

dados demográficos, programas assistenciais, saúde e educação pública, entre outras informações, o 

foco temático do jornal, bem como os possíveis efeitos de sentido desse foco, recaem sobre a noção 

de um evento que começa a fazer parte do cenário de caos urbano da cidade. Em função disso, várias 

publicações (sobretudo a partir das notícias de 2001 – ano em que a Parada começou a bater 

recordes de público) passam a ressaltar o impacto da marcha no tráfego das avenidas, na limpeza 

urbana, na rede hoteleira, no mercado em geral e noutras esferas, embora, muitas vezes, deem mais 

ênfase a esses fatos do que à própria Parada, como veremos na análise da representação. 

Outro aspecto a se registrar é que esses cadernos atraem bastante o interesse da população 

porque reserva espaço para informações que afetam diretamente os/as munícipes e as comunidades 

da Grande São Paulo (reforma e construções de logradouros públicos, mudanças de itinerários e 

reajuste nas tarifas de passagem do transporte coletivo, funcionamento de hospitais e unidades de 

saúde, entre outras). Em face de isso, inserir uma notícia sobre a Parada nesses espaços textuais 

possibilita acesso à voz da militância LGBT (ainda que no texto isso fique, algumas vezes, deturpado) 

num campo de grande evidência do jornal. Em outros termos, quanto à seleção do caderno, 

podemos afirmar que a Folha fornece grande visibilidade à causa política LGBT e a Parada paulistana.    

 

4.1.2.4 Visibilidade por ocorrência de Resumo no caderno 

 

Sobre o grau de visibilidade que a Parada recebeu através de notícias que possuem um 

Resumo no caderno, verificamos, em nossos dados, a presença de Chapéu, Linha Fina, Olho e 

Intertítulo. As ocorrências desses elementos apontam para o processo de tematização do conteúdo a 

ser lido nas notícias e fornecem maior contextualização e visibilidade ao acontecimento noticiado. 

Além disso, a seleção desses recursos indica ainda o grau de destaque dado pelo jornal à Parada, 

considerando-a como fato noticioso, uma vez que essas estruturas ajudam a ampliar o espaço da 

notícia no corpo do caderno. O quadro-síntese a seguir mostra a quantidade de casos desses 

elementos em nosso corpus. 
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Edições Ano Datas de 
publicação 

Chapéu Linha Fina Olho Intertítulo 

1ª 1997 28/06     

2ª 1998 29/06 X    

3ª 1999 27/06 
28/06 

X X   

X X   

4ª 2000 25/06 
26/06 

X X  X 

X X  X 

5ª 2001 17/06 
18/06 

X X   

X X   

6ª 2002 02/06 
03/06 

    

X X  X 

7ª 2003 22/06 
23/06 

X X   

X X  X 

8ª 2004 13/06 
14/06190 

X X   

X X  X 

9ª 2005 29/05 
30/05 

    

X X   

10ª 2006 17/06 
18/06 

 X X X 

 X X  

11ª 2007 10/07 
11/07 

 X X  

 X X  

12ª 2008 25/05  X X X 

13ª 2009 14/06 
15/06 

 X X X 

 X X X 

14ª 2010 07/06  X   

15ª 2011 27/06  X X X 

16ª 2012 10/06 
11/06191 

 X X  

 X X X 
Quadro 13 – Registro das ocorrências de elementos do Resumo no caderno 

 

Dos 29 textos analisados, 14 vinham antecedidos de Chapéu no Resumo do caderno, 

compondo praticamente todos publicados entre os anos de 1998 e 2005. No entanto, podemos dizer 

que essa estrutura pode ser considerada anacrônica hoje, posto que, há sete anos, não se faz presente 

nos textos noticiosos da Folha sobre a Parada publicados no interior do jornal, como mostra o 

quadro a seguir com o registro dos Chapéus em nosso corpus. 

 

                                                 
190 Na edição de 14 de junho de 2004 foram publicadas duas notícias, a primeira consta de Chapéu e Linha Fina e, 
na segunda, além desses dois recursos, também está presente um Intertítulo.  
191 Da mesma forma que em 2004, na edição de 11 de junho de 2012, o jornal publicou duas notícias sobre a Parada, 
sendo a primeira constituída por Linha fina e Olho, e a segunda, além dessas duas estruturas, apresentando ainda 
um Intertítulo.  



279 

 

Edição Ano Data Chapéu 

1ª 1997 28/06 Sem Chapéu 

2ª 1998 29/06 DIA DE PROTESTO 

3ª 1999 27/06 
28/06 

PARADA 

PASSEATA 

4ª 2000 25/06 
26/06 

PASSEATA DA PAULISTA 

PASSEATA 

5ª 2001 17/06 
18/06 

ORGULHO GAY 

SÃO PAULO 

6ª 2002 02/06 
03/06 

Sem Chapéu 

ORGULHO GAY 

7ª 2003 22/06 
23/06 

FESTA 

DIVERSIDADE 

8ª 2004 13/06 
14/06 

EVENTO 

DIVERSIDADE 

DIVERSIDADE 

9ª 2005 29/05 
30/05 

DIVERSIDADE SEXUAL 

DIVERSIDADE SEXUAL 

10ª 2006 17/06 
18/06 

Sem Chapéu 

Sem Chapéu 

11ª 2007 10/06 
11/06 

Sem Chapéu 

Sem Chapéu 

12ª 2008 25/05 Sem Chapéu 

13ª 2009 14/06 
15/06 

Sem Chapéu 

Sem Chapéu 

14ª 2010 07/06 Sem Chapéu 

15ª 2011 27/06 Sem Chapéu 

16ª 2012 10/06 Sem Chapéu 

11/06 Sem Chapéu 
Quadro 14 – Registros de Chapéu no caderno  

 

Como resultado de uma estratégia de produção da notícia ou apenas como fruto de 

coincidência, após 2006, uma das estruturas de Resumo que prevaleceu foi o Olho, elemento não 

presente no período de uso do Chapéu, o que parece configurar uma substituição de um recurso pelo 

outro. As duas estruturas correspondem a recursos de forte função contextualizadora e tematizadora, 

assim como de impacto visual e comunicativo na notícia. Outra característica interessante no 

processo de visibilidade da Parada em nossos dados foi o uso do Chapéu combinado com a Linha 

Fina em notícias divididas por mais de um foco temático (através de Intertítulo), como aconteceu 

bastante de 1998 a 2005. Essa associação também constituiu um compósito de grande acessibilidade 

à leitura dos textos noticiosos em questão na nossa pesquisa. 
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Embora sejam típicas do Resumo no interior do caderno, constatamos algumas ocorrências 

do Chapéu nas capas que também analisamos, estando diante das estruturas que já citamos noutro 

tópico. Isso indica o reforço de destaque que o jornal concedeu às notícias sobre a Parada. Adiante 

segue a lista desses casos.  

 

Edição Ano Data Estrutura da capa Chapéu 

5ª 2001 18/06 Foto-legenda RECORDE 

8ª 2004 14/06 Foto-legenda NOVO RECORDE 

9ª 2005 29/05 Chamada/Foto-legenda ARCO-ÍRIS 

10ª 2006 18/06 Foto-legenda METRÓPOLE GAY 

11ª 2007 10/06 Chamada PARADA GAY 

15ª 2011 27/06 Foto-legenda GAROA COLORIDA 
Quadro 15 – Registros de Chapéu na capa 

 

Somente em 02/06/02 não encontramos ocorrência de Chapéu nas notícias de nossos dados. 

Já com o uso desse recurso na capa, dos 6 registros que contatamos dois se deram no dia do evento. 

Além disso, quase todos os registros de capa apresentaram esse recurso perante a Foto-legenda, 

como pudemos ver no quadro anterior. Tais dados podem ter essa configuração, pois, já que o 

Chapéu funciona como uma espécie de tópico, tal qual um Título, a Folha talvez entenda que a sua 

aplicabilidade seja redundante diante de uma Abertura, elemento que é necessariamente intitulado.  

Podemos reunir as lexias usadas como Chapéu em 08 grupos, de acordo com os campos 

semânticos que cada uma evoca. No quadro 16, expomos esses grupos, tais lexias e a quantidade de 

ocorrências entre parênteses.192 

 

 
1. Localização espacial 
    “SÃO PAULO” (1)193 
    “METRÓPOLE GAY” (localizador espacial + caracterizador identititário) (1) 
 

 
2. Atividade  
 
2.1 Atividade genérica 
      “EVENTO” (1) 
 

                                                 
192 A classificação para esses grupos semânticos não seguiu nenhuma teoria aplicada a este trabalho, e sim os modos 
como cada lexia é definida em dicionários, a exemplo do Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. 
193 Seguimos aqui o uso da caixa-alta feito pela Folha. 
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2.2 Atividade de marcha 
      “PARADA” (1) 
      “PASSEATA” (2) 
      “PASSEATA NA PAULISTA” (atividade + caracterizador espacial) (1) 
 
2.3 Atividade de contestação 
      “DIA DE PROTESTO” (atividade de contestação como caracterizador de tempo) (1) 
 
2.4 Atividade de celebração 
      “FESTA” (1) 
 

 
3. Identidade coletiva 
 
3.1 Identidade coletiva genérica 
      “DIVERSIDADE” (3) 
 
3.2 Identidade coletiva de sexualidade 
      “DIVERSIDADE SEXUAL” (2) 
 

 
4. Sentimento categorizado  
    “ORGULHO GAY” (2) 
 

 
5. Escopo da Parada 
    “RECORDE” (1) 
    “NOVO RECORDE” (escopo de evento + caracterizador para atualização) (1) 
 

 
6. Parada 
 
6.1 Nominalização da Parada 
      “PARADA GAY” (1) 
 
6.2. Metaforização da Parada 
 
6.2.1 Símbolo da Parada 
        “ARCO-ÍRIS” (1) 
 
6.2.2 Alegoria de uma edição da Parada 
        “GAROA COLORIDA” (1) 
 

Quadro 16 – Tipos de Chapéu   
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A maior ocorrência se dá com palavras que representam LGBT e seus contextos de atuação 

ativista, ora para nominalizar o evento (“PARADA GAY”, “FESTA”), ora para simbolizá-lo 

(“GAROA COLORIDA”, “ARCO-ÍRIS”) ou ainda para apontar algum interesse ou alcance seu 

(“RECORDE”, “NOVO RECORDE”), dentre outras formas. Somente o Chapéu “SÃO PAULO” 

não se refere exatamente ao evento, mas a cidade onde ocorreu, o que dá margem para significados 

que não operam diretamente com ideias sobre a Parada. 

 Esses dados revelam um percurso linear e histórico de representação da Parada e seus atores, 

pois percebemos que, no decorrer dos anos, houve uma mudança de tematização que partiu da 

classificação do evento com termos que podem remeter a uma atividade de contestação (Chapéus 

como “DIA DE PROTESTO” e “PASSEATA”) para a caracterização da identidade social coletiva 

dos atores LGBT, reconhecendo a diversidade identitária desse grupo (registros como “GAROA 

COLORIDA” e “ARCO-ÍRIS”). Essa mudança representa o evento como uma ação mais 

contestatória nos anos iniciais em que a Parada se assemelhava à proposta primacial estadunidense e 

depois mais como uma atividade celebrativa, nos anos em que a Parada se revestiu de características 

carnavalizadas e também mercadológicas.  

É importante ainda notar que alguns Chapéus pressupõem a participação de atores que 

podem ser evocados a partir das palavras escolhidas. Por exemplo, aquelas relativas ao processo de 

caminhar publicamente (“PASSEATA” e “PASSEATA NA PAULISTA”) pressupõem atores em 

suas atividades motoras de andar, caminhar e marchar, geralmente, em nossa cultura, associadas a 

uma ação contestatória e, portanto de caráter eminentemente político, o que já fica evidente no 

registro “DIA DE PROTESTO”. Em contrapartida, o uso do termo “FESTA” é capaz de nos fazer 

mobilizar indiretamente a participação de atores envolvidos em práticas comemorativas e de 

entretenimento, portanto de caráter lúdico. Essa duplicidade de representação implícita caracteriza a 

díade do processo carnavalizado da Parada, que tenta conjugar uma polifonia de interesses tanto 

reivindicatórios e atrelados ao protesto por uma sociedade mais igualitária quanto ligados ao 

divertimento e exposição da irreverência identitária.194  

                                                 
194  Segundo van Leeuwen (2008b), as ações e reações podem ser ativadas, representadas dinamicamente, ou 

desativadas, representadas estaticamente, como se fossem entidades ou qualidades em vez de processos dinâmicos. 
Quando ativadas, elas são gramaticalmente realizadas em um grupo verbal e, quando desativadas, por processos de 
nominalização, como ocorre com algumas lexias usadas como Chapéu em nossos dados. Não aprofundaremos essa 
discussão já que nosso estudo não corresponde a uma proposta de análise da representação das ações sociais que 
compuseram a Parada, mas dos atores participantes nela. Ainda que, em muitos momentos, contextualizemos a 
visibilidade desse evento, nosso intuito é perceber como os atores ganham notoriedade na medida em que o evento 
também ganha. 
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 Já a presença da Linha Fina foi quase unânime em nosso corpus. Elemento de forte 

contextualização para a leitura do texto, esse recurso só não esteve presente em três notícias que 

analisamos. Isso demonstra o quanto a Folha buscou indicializar as informações contidas nas notícias 

sobre a Parada, pois quanto maior é a presença desse recurso mais o público-leitor pode ser indicado 

sobre o que aborda a notícia antes mesmo de lê-la. Além disso, da mesma maneira que o Título (este 

compulsório ao gênero notícia), a Linha Fina se encarrega de reforçar o controle discursivo do jornal 

na medida em que não apenas aponta para o que é desenvolvido no Relato, mas também demarca os 

argumentos que considera pertinentes na exposição feita no corpo do texto.  

 Nesse sentido, o que vimos nas notícias que compõem nosso corpus é um destaque na Linha 

Fina para informações sobre a estimativa de participantes na Parada e a quantidade que efetivamente 

participou, configurando uma operação de controle discursivo que acompanhou quase todos os 

registros dessa estrutura em nossos dados, como exemplificam os três casos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 A seleção dessas informações como complemento do Título (conforme preconiza a literatura 

teórica que citamos no terceiro capítulo) indica, desde já, uma representação da expectativa da 

organização do evento e de outros atores sociais referidos quanto à adesão popular da Parada e à 

tentativa de bater recordes a cada ano. Esse enfoque dado pela Folha visibiliza um aspecto 

importante para uma ação de caráter político como a Parada de São Paulo, qual seja, o aumento de 

pessoas nas ruas, demonstrando apoio aos pleitos apresentados ali. Entretanto, a escolha dos 

argumentos – o que envolve a mobilização de determinados itens lexicais e a combinação entre eles 

no contínuo da oração – parece ter limitações, as quais descreveremos e interpretaremos ainda neste 

capítulo. 

 No que tange ao uso do Olho nos textos que analisamos, constatamos sua presença em 11 

notícias de nosso corpus, quase todas publicadas de 2006 a 2012. Como recurso introdutório ao Lide, 

o Olho está presente em 08 notícias e, como recurso de continuidade, em 03 notícias, sendo estas 

publicadas nos últimos dois anos, o que pode apontar para um formato que o jornal assumirá nas 

- “Evento espera reunir 14 mil pessoas para estender a bandeira do arco-íris e estimular o orgulho 
junto à comunidade” (FSP-27/06/99) 
 
- “Estimativa de público é da Polícia Militar; público dobra em 2 anos” (FSP-03/06/02) 
 
- “São Paulo ultrapassa San Francisco e sedia maior evento homossexual do mundo, afirmam 
organizadores” (FSP-14/06/04) 
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futuras edições sobre a Parada. Sempre integrado a textos que também apresentam Linha Fina na 

estruturação e a muitos que possuem divisão tópica por meio de Intertítulo, o Olho pode ser 

entendido como um elemento de acréscimo e destaque de informação que a Folha quis produzir 

sobre a Parada.  

 Evidenciada com negrito, essa estrutura é marcada nas nossas notícias como um componente 

de forte visibilidade para as informações expostas, sejam elas típicas do Lide, tais como o horário e o 

percurso da Parada; do Sublide, a exemplo de algumas causas que levaram a estruturação do evento a 

ser da forma que aconteceu; ou do Relato, como alguns exemplos de situações inusitadas ocorridas 

durante a passeata. Abaixo segue uma sequência de três respectivos casos.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Quando se configura especificamente como Olho de continuidade, essa estrutura, nas três 

notícias que apresentaram esse tipo de Olho, está presente 13 vezes nos nossos dados. Sob sua forma 

canônica, tal registro destacou, entre argumentos favoráveis e contra a Parada, trechos da fala de um 

membro da organização do evento (1), do arcebispo metropolitano de São Paulo (1), do governador 

de São Paulo (1), de pessoas sugeridas como LGBT (3), e de outros atores que são representados por 

suas profissões e por serem moradores da região da avenida Paulista, local onde se realiza a Parada, 

ou apreciadores do evento (6). Esse enfoque, para a fala de pessoas que não são identificadas 

necessariamente como LGBT, fornece uma visibilidade maior à perspectiva da população 

(concordando ou não com o evento) do que à opinião dos atores para quem o evento é destinado. 

Abaixo seguem dois exemplos dos registros preponderantes.  

 

   “‘Tem orelhão quebrado, muito lixo. O barulho também atrapalha’ MARIA HELENA SABA, 
29, moradora da Paulista” (FSP-11/06/12) 

 
   “‘Estou achando o máximo. Hoje nós [heterossexuais] somos a minoria!’ CLÉO HONORATO, 

42, dona de casa, em sua 1ª Parada Gay” (FSP-11/06/12) 

- “Evento está programado para iniciar na av. Paulista, às 14h, e seguir para r. da Consolação; 
CET vai interditar o tráfego no local” (FSP-17/06/06) 
 
- “Donos de casas noturnas têm de pagar R$ 10 mil de taxa de inscrição para festa e desistem de 
sair no evento pela primeira vez neste ano” (FSP-14/06/09) 
 
- “Quatro pessoas foram presas; três dos 23 trios da festa tiveram problemas, e um deles chegou 
a ficar enroscado em viaduto” (FSP-11/06/07) 
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Diante disso, o fato é que, da forma como foi conduzido, o Olho serviu ao jornal (muito 

mais do que o Chapéu) como uma espécie de indutor da leitura e da visibilidade para alguns aspectos 

sobre a Parada que a notícia apresenta. Ademais, o Olho, em nossos dados, representa um 

importante elemento de orientação para o que o Poder do jornal quer enfocar. Mais até do que o 

Título da notícia, ele oferece – seja em sua forma tradicional, seja como Olho de continuidade – o 

que o Poder do jornal quer enfatizar: a opinião da população sobre o evento, as contingências 

ocorridas no percurso, as informações elementares da notícia (horário, local, participantes), dentre 

outros dados que a Folha reveste de relevância e, muitas vezes, aponta como prioritários ao público, 

quando os materializa sob o destaque do tamanho da fonte, da cor e da localização do Olho.  

Já sobre o uso de Intertítulo em nosso corpus, alegamos que, como recurso que possibilita 

uma nova topicalização ou o reforço do tópico principal, favorecendo a inserção de novos 

comentários, buscamos identificar se as notícias que analisamos possuem divisão tópica introduzida 

por Intertítulo e para o que este apontava. Assim, pudemos verificar objetivamente quais textos 

foram publicados sob uma explícita divisão temática e quais as implicações disso para a análise da 

visibilidade, uma vez que a quantidade de tópicos dos textos pode apontar para a multiplicidade de 

enfoques na representação do assunto, funcionando ou não como ganchos jornalísticos.195 

 Onze textos do corpus apresentaram divisão tópica e, portanto, incluem Intertítulos. Todos 

se dividiam em dois tópicos – expondo um Título e um Intertítulo. A única distinção está nas edições 

de 14/06/04 e 11/06/12, que apresentam dois textos e, assim, dois Títulos, sendo apenas um dos 

textos com Intertítulo. O quadro a seguir expõe esses dados, mostrando os Intertítulos em linhas 

sombreadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
195 No jargão jornalístico, o gancho é um assunto abordado a partir de outro como mote. Por exemplo, em ano de 
eleição política, é possível que o jornal questione a participação de candidatos/as na Parada e, inclusive, desenvolva 
comentários sobre a performance deles/as, como ocorre em alguns de nossos dados. Entretanto, muitas vezes, os 
jornais acabam utilizando o gancho para mitigar o suposto foco da notícia, que é a realização da Parada em si. 
Quando isso acontece, percebemos como manobra de representação a mudança de tópico, que, muitas vezes, fica 
explícita no Título ou no Intertítulo.  
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Edição Ano Data Títulos e Intertítulos 

1ª 1997 28/06 Gays fazem passeata no Rio e em SP 

2ª 1998 29/06 Capitais têm passeatas do orgulho Gay 

3ª 1999 27/06 Celebre os ‘gay 90’s’ na avenida Paulista 

28/06 Parada Gay atrai 20 mil manifestantes em São Paulo 

4ª 2000 25/06 
 

Homossexuais querem reunir 100 mil hoje 

Parada limpa 

26/06 Parada gay congestiona o centro de SP 

Performances e fantasias 

5ª 2001 17/06 Parada muda o trânsito na avenida Paulista e no centro 

18/06 Parada gay registra recorde de público 

6ª 2002 02/06 6ª edição da Parada começa às 14h 

03/06 Parada leva às ruas 400 mil pessoas e bate recorde e bate 
recorde em SP 

Xuxa e Donna Summer 

7ª 2003 22/06 Parada do ogulho Gay terá 21 trios elétricos hoje 

23/06 Parada Gay dobra e leva 800 mil à Paulista 

Gays, famílias e idosos 

8ª 2004 13/06 Parada Gay altera Domingo na Paulista 

14/06 Parada Gay reúne 1,5 milhão e bate recorde 

Turistas reforçam público na Paulista  

Colorido 

9ª 2005 29/05 Parada tem início às 11h com show dos anos 80 

30/05 Parada Gay tem ampla presença feminina 

10ª 2006 17/06 Parada Gay tenta manter recorde hoje 

Cabeleireiros no trabalho 

18/06 Parada Gay resiste à Copa e supera recorde de público 

11ª 2007 10/07 Parada Gay aquece mercado de luxo 

11/07 Parada Gay cresce; diversão e problemas também 

12ª 2008 25/05 Em sua 12ª edição, Parada Gay fica mais globalizada 

Multidão 

13ª 2009 14/06 
 

Parada desfila na contramão sem trios de boates gays 

Arco-íris cinza 

15/06 Sem trios de boates, política avança na Parada Gay de SP 

Abaixo-assinado 

14ª 2010 07/06 Menos cor no arco-íris 

15ª 2011 27/06 Garoa na parada 

Debutante 

16ª 2012 10/06 Parada Gay atrai turista profissional a São Paulo 

11/06 Parada Gay reúne 270 mil pessoas, afirma Datafolha 

“Se não foi mais, ficou em 4 milhões”, diz organizador 

Falta de apoio 
Quadro 17 – Registros de Títulos e Intertítulos   
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Todos os Intertítulos topicalizam o foco discursivo da segunda metade dos textos através de 

itens lexicais nominais, ou seja, não formam orações. Interessa-nos observar a que semanticamente 

apontam esses nomes. Nesse sentido, verificamos que, em geral, se referem: à própria Parada 

(“Parada limpa”; “Debutante”); aos/às participantes da Parada (“Gays, famílias e idosos”; 

“Multidão”); a itens abstratos, relativos ou não ao campo semântico da Parada (“Colorido”, “Arco-

íris cinza”); e a itens metonímicos e alusivos (“Performances e fantasias”, “Xuxa e Donna Summer”, 

“Abaixo-assinado”, “Cabeleireiros no trabalho”). 

 Exceto nas edições 23/06/03 e 14/06/09, os Intertítulos não complementam a informação 

dos Títulos e do que é apresentado no Lide e no Sublide, funcionando assim como introdutores de 

novos assuntos, todos relativos ao evento. Não constatamos nenhum gancho, logo a mudança 

explícita de tema nas notícias mantém a visibilidade do assunto maior, que é a Parada e 

consequentemente dos atores envolvidos nela. Alguns temas desenvolvidos no segundo tópico são 

citados na Linha Fina, estrutura que, como explicamos, tem também papel de antecipar alguns 

argumentos do texto. Somado a isso, percebemos que o uso do segundo tópico serviu ora para 

reforçar a amplitude de estrutura do evento e participação de público (por exemplo, nos trechos 

intitulados “Colorido” e “Multidão”), funcionando, assim, como uma espécie de tópico agregador à 

visibilidade positiva do evento; ora para apontar vicissitudes da organização da passeata (como em 

“Arco-íris cinza” e “Falta de apoio”), servindo, então, para apresentar um contraponto negativo ao 

funcionamento da Parada. 

 Como observação de tudo isso, é possível dizer que os Intertítulos em nosso corpus 

representam mais uma forma de garantir a visibilidade do evento, uma vez que esses introdutores de 

tópicos iniciam um momento de discussão que amplia as respostas do Lide, do Sublide e até do que 

está convencionado para o Relato. Pode ser que isso justifique o fato de que somente no ano 2000 

esse recurso passou a ser utilizado, já que a partir dessa época o evento foi ganhando maior 

participação e consequentemente as notícias que o reportavam cresceram, abrindo espaço para 

diferentes temas ligados à Parada e ao movimento LGBT. 

 Em resumo, sob a miríade de aspectos que as estruturas do Resumo revelam, está o fato de 

que o jornal Folha de S. Paulo soube aproveitar muito bem o papel de cada elemento citado neste 

tópico, a fim de garantir a função de governança do gênero notícia como atividade discursiva de 

visibilidade e representação da Parada. Foi possível que os textos produzidos por esse jornal 

articulassem, de acordo com o que pudemos perceber, os potenciais de visibilidade que as estruturas 

facultativas da notícia (Chapéu, Linha Fina, Olho e Intertítulo) podem operar. Sempre em coerência 
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com os diferentes momentos históricos da Parada nesses 16 anos; acompanhando os pleitos políticos, 

as conquistas e as querelas do movimento LGBT no Brasil, principalmente em São Paulo; e 

buscando usar os recursos tecnológicos (de fotografia, edição e interatividade) que o Grupo Folha 

dispôs, esse periódico (tanto em sua versão impressa quanto digital) esteve na vanguarda da 

visibilidade dada à maior parada LGBT do mundo. Resta-nos verificar de que modo a representação 

desses elementos da notícia conjugada às outras variáveis que citamos neste tópico impactam no 

projeto jornalístico da Folha e na visibilidade desse evento. 

 

4.1.2.5 Visibilidade por representação de falas em citações diretas 

 
 Além das citações diretas usadas para compor as Frases e os Olhos de continuidade, em 

muitos momentos, as notícias que compõem os nossos dados apresentam trechos das entrevistas 

feitas durante a captação de informações para compor o texto jornalístico. Esse recurso permite dar 

acesso aos atores sociais no espaço da notícia e, portanto, mais visibilidade a eles e ao que dizem, 

além de servir como uma estratégia para o jornal se eximir de determinadas declarações e, assim, 

apontando (e editando) no discurso de outrem o que quer noticiar. 196  Embora não tenhamos 

teorizado sobre o uso desse mecanismo polifônico, levamos em consideração sua função, 

minimamente para percebermos o grau de visibilidade cedido a atores específicos através desse 

recurso. O quadro a seguir monta a lista de registros e distribuição das citações por notícia. As células 

escuras indicam registros das falas de LGBT. 

 

Edição Ano Data Quantidade Grupo de atores Local de publicação 

1ª 1997 28/06    

2ª 1998 29/06    

3ª 1999 27/06 1 LGBT (Parada) Relato 

1 Bill Clinton (EUA) 

28/06 1 Marta Suplicy Relato 

1 LGBT (Parada) 

4ª 2000 25/06 4 LGBT (Parada) Relato 

26/06    

5ª 2001 17/06    

18/06 2 Simpatizante Relato 

6ª 2002 02/06    

03/06 1 Simpatizante Relato 

                                                 
196 Não é nosso interesse, nesta pesquisa, debater o papel das citações no jogo de autoria do discurso, tampouco 
pretendemos discutir o papel das falas reportadas no processo intertextual de diálogo com outros discursos.   
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7ª 2003 22/06    

23/06 1 Simpatizante Relato 

8ª 2004 13/06    

14/06 5 LGBT Relato 

2 Simpatizante Relato 

2 Comerciante Relato 

9ª 2005 29/05    

30/05 8 LGBT Relato 

1 Simpatizante 

10ª 2006 17/06 3 LGBT (Parada)  
Relato 

 
2 Comerciante 

4 LGBT 

18/06 2 LGBT (Parada)  
Relato 2 LGBT 

2 Simpatizantes 

11ª 2007 10/07 1 LGBT Lide 

4 LGBT Relato 

8 Comerciante Relato 

11/07 1 Leão Lobo  
Relato 1 Simpatizante 

2 LGBT 

12ª 2008 25/05 1 Comerciante Relato 

1 LGBT 

13ª 2009 14/06 
 

2 LGBT (Parada)  
 

Relato 
 

3 Comerciante 

15/06 1 LGBT 

2 Entidade não-
governamental 

1 LGBT (Parada) 

14ª 2010 07/06 3 LGBT  

15ª 2011 27/06 2 LGBT  
 

Relato 
1 LGBT (Parada) 

2 Odilo Pedro 
Scherer 

1 Polícia Militar 

16ª 2012 10/06 2 LGBT Relato 

11/06 1 LGBT (Parada) Título 

5 LGBT (Parada) Relato 
Quadro 18 – Registros de atores citados  

 

 Para essa classificação, dividimos os atores em grupos, conforme os registros que 

constatamos: “LGBT”, formado por enunciados de pessoas representadas como lésbicas, gays, drag 
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queens e travestis (não houve ocorrência de citação de transexuais)197; “LGBT (Parada)”, composto 

por falas dos membros da organização do evento, em geral dos coordenadores; “Simpatizante”, 

termo aglutinador para se referir aos trechos das entrevistas com pessoas representadas como 

supostamente heterossexuais e que dizem apoiar o evento; “Comerciante”, conjunto de excertos das 

pessoas que são apresentadas como agentes do comércio formal que, direta ou indiretamente, estão 

ligadas à Parada e emitem opinião sobre o evento, em sua maioria representantes do mercado LGBT. 

Houve ainda ocorrências de falas atribuídas a pessoas e identidades coletivas, que, por se tratarem de 

casos de baixa ou única frequência, designamos especificamente como foram representados seus 

atores. “Bill Clinton” (na ocasião, presidente dos Estados Unidos), “Marta Suplicy” (deputada federal 

na época), “Leão Lobo” (jornalista) e “Odilo Pedro Scherer” (arcebispo metropolitano de São Paulo) 

correspondem a nomes de pessoas que não podem ser agrupados, pois representam papeis sociais 

distintos e possuem diferentes relações com a Parada. Os grupos “Entidade não-governamental” e 

“Polícia Militar” – categorizados por identidades coletivas – indicam comentários de pessoas que 

representam respectivamente ONGs ligadas ao movimento LGBT e a polícia do estado de São Paulo. 

 As citações estiveram presentes a partir do ano de 1999 e poucos hiatos desse recurso foram 

constatados.198 Os grupos que mais se fizeram presentes foram aqueles ligados aos atores LGBT. 

Contabilizamos 35 ocorrências para o grupo “LGBT” e 21 para “LGBT (Parada)”, o que soma 56 

falas reportadas, número muito maior do que as 34 ocorrências do total de citações das outras 

categorias. Isso demonstra que LGBT, em muitas de suas expressões, receberam enorme acesso de 

fala nas notícias da Folha sobre a Parada. Além disso, os únicos dois casos de citação presentes nas 

estruturas de Resumo, isto é, tematizando os textos (em posição introdutória) e dando grande ou 

média visibilidade a atores que já possuem suas falas citadas correspondem também ao grupo 

“LGBT” e “LGBT (Parada)”.  

  A seleção da citação direta como recurso favorável à visibilidade dos atores e seus discursos, 

em detrimento da citação indireta (modo implícito de reportar a fala de outrem), foi feita em nosso 

trabalho por uma motivação bastante objetiva: é através do recorte e edição das falas dos atores 

                                                 
197 Nem sempre a representação é explícita no item lexical. Consideramos também, para essa classificação, algumas 
características atitudinais e algumas palavras de representação que desencadeiam pressupostos identitários, como 
nos exemplos “‘Vim aqui sacar R$ 10 e acabei transando com um cara’, contou o produtor Mário (nome fictício)”; 
“‘Gente, vamos votar num candidato que apoie nossa luta’, discursou um militante num dos trios elétricos”. Para a 
descrição da representação também usamos esses critérios, como explicaremos mais adiante. 
198 Não levamos em consideração citação de cartazes ou trechos de textos pré-planejados, como anúncios, jingles, 
gritos de protesto, canções etc., a exemplo de: “A cada meia hora, o som eletrônico será interrompido para a 
execução do jingle ‘Sem Homofobia, Mais Cidadania. Pela Isonomia dos Direitos’” (FSP-14/06/09). 
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entrevistados que podemos ver quem o jornal trouxe à notícia com mais aparência. Usar a 

representação de uma fala indiretamente, como no excerto “Segundo o presidente da Associação da 

Parada do Orgulho GLBT [...], a comunidade gay precisa da criação de leis contra discriminação e 

pela garantia de livre acesso a estabelecimentos comerciais” (FSP-25/06/00), possibilita muito mais 

manipulação à enunciação do que uma citação direta, além disso não apresenta a singularidade da fala 

representada diretamente e não expõe uma marcação textual nítida, como aquela produzida através 

das aspas. Tanto discursivamente quanto visualmente, isso faz a diferença para a visibilidade do 

ator/autor da fala, como podemos ver noutro excerto da mesma notícia que exemplificamos: “‘Em 

pleno fim de século, ainda somos barrados em lojas e motéis e mal atendidos em bares e restaurantes 

[...]. Queremos um artigo específico para o ódio, que defina o crime e as penalidades’, disse Jesus” 

(FSP-25/06/00).  

 Em certa medida, o que visualizamos com a descrição das ocorrências de citações aproxima-

se da etapa de análise da representação dos atores (que relataremos no tópico seguinte), uma vez que 

essa descrição aponta já para alguns atores incluídos nas notícias, que têm, do mesmo modo que suas 

falas, papéis temáticos revelados na análise da representação do conjunto global dos textos noticiosos 

no projeto de representação da Folha e, por consequência, na imagem produzida pela imprensa 

hegemônica brasileira.  

 

4.1.2.6 Síntese dos resultados da análise da visibilidade 

 

Conforme o que constatamos com a descrição e a quantificação dos itens referentes às 

ocorrências e estruturas que citamos neste tópico, podemos registrar, como síntese do resultado 

obtido, que tanto a Parada quanto seus atores, sobretudo LGBT, recebem uma acentuada visibilidade 

no jornal Folha de S. Paulo. Dada a história pregressa desse periódico, como relatamos no terceiro 

capítulo, em muitos momentos, o grupo empresarial que dirige a Folha esteve interessado em cobrir 

assuntos que aproximassem o jornal do grande público. Em algumas ocasiões na formação das 

diferentes corporações que compuseram o que chamamos hoje de Grupo Folha, seu jornal de maior 

inserção encabeçou campanhas com distintos objetivos, muitas delas incitando a participação 

popular e fazendo a empresa se posicionar claramente acerca do pleito apresentado. 

 Entretanto, em nenhuma de suas fases históricas, esse jornal esteve oficialmente ligado a um 

projeto de visibilidade de minorias, muito menos a ações ativistas de LGBT. Isso faz com que o 

trabalho de tematização e destaque empreendido através do noticiário sobre as Paradas nesse 
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periódico funcione como uma espécie de prática jornalística inédita na trajetória político-ideológica 

da Folha e, em virtude da representatividade desse jornal no cenário da imprensa brasileira, faz 

também com que tenha o mesmo significado na história da imprensa de nosso país. De mesmo 

modo, considerando os modelos de gestão exercidos por todo percurso de edificação do Grupo – 

até mesmo quando ainda compreendia um conjunto de jornais avulsos no início do século XX –, o 

grau de interesse da Folha em pautar e publicar a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo responde a 

um jogo de mercado e segue um padrão de agendamento social da imprensa e da sociedade 

contemporânea, tendente a compreender, muitas vezes, o papel da mídia como uma janela de 

espetáculos e/ou promotora de denúncias dos problemas sociais vigentes.  

É sob o horizonte dessas características que, conforme já sinalizamos no terceiro capítulo, a 

imprensa reserva, como no caso da Folha, uma espécie de espaço para ações de contestação pública 

como a Parada, já que esse evento, por si, congrega elementos “anfíbios” de forte apelo sinestésico e 

político. Isso reveste quem lhe visibiliza de um poder para direcionar o foco de reportagem numa 

escala que pode ir da imagem do estritamente ridículo e atrativo (por isso espetacularizante) até o 

polo oposto, o anúncio público de conflitos sociais característicos da sociedade atual (portanto, 

evidenciando um caráter denunciativo da imprensa). Estando em qualquer ponto dessa escala (sobre 

isso veremos no próximo tópico) a Folha de S. Paulo conseguiu, conforme os quesitos que 

enumeramos neste tópico, dispor a Parada de São Paulo num lugar de grande notoriedade a partir: 

 

a) do total registro de realização do evento, noticiando-o em todas as edições ocorridas; 

b) do estratégico uso de recursos contextualizadores de capa (Abertura, Chamada, Foto-legenda) 

facilitadores do primeiro acesso ao interesse e à leitura do público; 

c) da inserção de quase todas as notícias no caderno Cotidiano, espaço de grande notoriedade aos 

fatos jornalísticos e editoria onde os acontecimentos ganham tratamento de bem público; 

d) das variadas ocorrências de estruturas de Resumo na notícia (Chapéu, Linha Fina, Olho e 

Intertítulo), que não só introduzem e sinalizam o texto, mas também permitem que o discurso ganhe 

espaço na página do jornal e apontam para uma tentativa da Folha em ampliar as possibilidades de 

comentários sobre o evento; 

e) da expressiva quantidade de citações das falas de atores LGBT, garantindo que as opiniões dos 

sujeitos a quem interessa o evento sejam evidenciadas em diversas perspectivas. 

 



293 

 

 Em resumo, podemos dizer que a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo e seus atores, 

principalmente LGBT, foram objeto de uma organização semiótica que favorece positivamente a 

imagem do evento e das pessoas que dele participam, na medida em que os coloca em nítido 

destaque, recebendo alta visibilidade, como requerido por toda ação coletiva pública dessa natureza. 

Entretanto, não coube até esse ponto do estudo, analisar a qualidade dessa visibilidade e interpretar a 

que outras práticas da ordem social do ativismo LGBT ela está associada. Dedicaremos o próximo 

tópico para continuarmos a relatar a descrição dos dados, mas agora no que se refere às escolhas 

textuais que constroem a representação dos atores no evento. Em seguida, uniremos ambos 

resultados e procederemos a uma discussão sobre seus potenciais efeitos de sentido na rede de 

práticas da imprensa brasileira e na conjuntura do movimento LGBT.   

 

4.1.3 Análise da representação 

 

 Conforme explicamos na introdução deste capítulo, com a etapa descritiva de nossa pesquisa 

que intitulamos de análise da representação (parte integrante da análise linguística), buscamos 

identificar os atores sociais mencionados em nossos dados e indicar aqueles possivelmente excluídos, 

a fim de que possamos perceber a quem a Folha deu relevo nas notícias sobre as Paradas. Além disso, 

descrevemos que escolhas lexicogramaticais esse jornal usou para representar todos os atores 

incluídos, sobretudo LGBT, tanto em grupos nominais quanto em grupos verbais, com o objetivo de 

verificarmos as possibilidades de efeitos de sentido obtidas sobre as pessoas apresentadas nas 

notícias a partir dessas escolhas.  

Para tanto, dividimos este tópico em duas respectivas partes, a primeira denominamos 

“representação por seleção de atores incluídos e excluídos” e a segunda, “representação de atores por 

escolha lexicogramatical”. Esta, por sua vez, subdividimos em outras duas seções chamadas 

“representação nos grupos nominais” e “representação no Sistema de Transitividade”. 

 

4.1.3.1 Representação por seleção de atores incluídos e excluídos 

 

 Constatamos em nossos dados a presença representativa de diferentes atores sociais. Para um 

registro mais simplificado das ocorrências e frequências desses atores incluídos, nós os dividimos em 

grupos, que apresentamos a seguir num quadro-síntese. 
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Grupo de atores Número de ocorrências 

LGBT 293 

LGBT (genérico) 151 

Participantes da Parada 291 

Simpatizantes 102 

Artistas 85 

Representantes Políticos 76 

Polícia  56 

Mercado LGBT 39 

ONGs em geral 29 

ONGs e grupos LGBT 27 

Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo 8 

SPTuris (São Paulo Turismo)  4 

Outros 71 

Quadro 19 – Registros de atores incluídos  

 

 O total de registros, segundo nossos cálculos, corresponde a 1.232 casos. Destes há uma 

grande diversidade de tipos de representação, que especificaremos no tópico seguinte. Aqui 

especificamos a quantidade de registros de acordo com a divisão dos grupos representacionais que 

listamos acima. 

Aquele que denominamos “LGBT” consiste no conjunto de ocorrências que representa de 

forma individualizada ou coletivizada os atores que se reconhecem por essa sigla ou aqueles que a 

Folha denomina como tais, seja através de lexias simples (“homossexuais”, “gays”, “lésbicas”, 

“travestis”) ou compostas (“cinco grupos de homossexuais”, “casais homossexuais”, “grupos gays”, 

“3.500 homossexuais”). Essa categoria corresponde ao maior número de atores incluídos nos textos: 

293 representações. Semelhantemente, encontramos nos dados uma série de formas 

representacionais que se referem a LGBT de modo assimilador e, às vezes, impreciso 

(“manifestantes”, “caminhada”, “frequentadores do chamado Baixo Gay”, “parada gay”). A esses 

atores chamamos, em nossa categorização, de “LGBT (genérico)”, uma forma de reconhecermos 

separadamente a representação de LGBT que é caracterizada como uma referência por Sobreposição 

destilada, conforme vimos no primeiro capítulo. Isso significa que, quando um ator LGBT é 

representado, por exemplo, como “comunidade” (“Evento espera reunir 14 mil pessoas para 

estender a bandeira do arco-íris e estimular o orgulho junto à comunidade” [FSP-27/06/00]) não está 

se falando apenas de um grupo específico de atores, que podemos chamar de “comunidade LGBT”, 

mas desse grupo e de todos outros microgrupos que o compõem, sendo, portanto, uma 

representação que, às vezes, pode englobar LGBT, simpatizantes, mercado LGBT, ONGs de direitos 
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humanos e outros, de uma só vez. Essa classificação foi registrada 151 vezes em nosso corpus e, 

juntamente a “LGBT”, totaliza 444 atores incluídos. 

Além dessas representações, constatamos ainda outras formas de indicar determinados 

grupos e atores que, não necessariamente, possuíam a identidade de LGBT, quais sejam, aqueles que 

o jornal define como participantes do evento e, como veremos mais adiante neste capítulo, são alvo, 

diversas vezes, das estratégias organizacionais da APOGLBT SP (“500 pessoas”, “público”, “cerca 

de mil pessoas”, “participantes”). O conjunto de representações desses atores denominamos 

“Participantes da Parada” e seu número de ocorrências compreende 291 registros. Somado a isso, 

“Simpatizante” foi outra forma que encontramos para classificar um grupo presente na representação 

dos atores das notícias que analisamos, a saber: pessoas que o jornal chama de “segmento S da sigla 

GLS”, “personalidades relacionadas à causa gay” e outras maneiras para se referir a quem as notícias 

deixam subentender que não possui a identidade LGBT, mas apoia o movimento.199 Essa categoria 

correspondeu a um total de 102 representações, que, junto à categoria “Participantes da Parada”, 

somam 393 casos de atores incluídos.   

Esses quatro conjuntos totalizam 837 inclusões de atores representados como LGBT e 

pessoas que agregam positivamente ao movimento e à Parada, apoiando, elogiando, organizando, 

acompanhando e indicando o evento. Isso significa 67% de todos os atores apresentados por 

inclusão nas notícias, como ilustra a imagem do seguinte gráfico. 

 

 

Figura 34 – Percentual de atores LGBT incluídos  

                                                 
199 Por comparação às representações de pessoas LGBT usadas em nossos dados – sempre marcadas por meio de 
classificações que expressam suas sexualidades e identidades ou expressões de gênero, como veremos – afirmamos 
que, ao falar das pessoas que participaram da Parada ou que apoiam publicamente a causa LGBT, mas que não 
possuem essa identidade, a Folha usa formas de representações com ausências dessas classificações. Isso nos 
permite reconhecer que o jornal se refere a esses atores como “não-LGBT” e simpatizantes do movimento. 
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Quanto à categoria que denominamos “Artistas”, englobamos a representação de pessoas, 

grupos e atores que foram citados a partir de suas identidades profissionais de cantores/as (“Edson 

Cordeiro”, “Marina Lima”), atores e atrizes (“Pedro Paulo Rangel”, “Vera Holtz”), dançarinos/as 

(“go-go boys”), pessoas envolvidas no mise em scène da tv (“Adriane Galisteu”, “Luciana Gimenez”) 

etc., sendo muitos/as convidados/as pela organização da Parada para participarem do evento. O 

total dessas representações foi de 85 registros, um pouco acima da quantidade de “Representantes 

políticos”, forma como designamos o conjunto de atores representado por pessoas que assumem 

funções de lideranças políticas de Estado, partidos políticos e organizações sindicais. Esses atores 

aparecem 76 vezes nas nossas notícias e alguns exemplos de ocorrências são: “Deputada Marta 

Suplicy (PT-SP)”, “fala do presidente Clinton” e “todos candidatos à prefeitura de São Paulo”. 

A Polícia Militar do Estado de São Paulo e alguns grupos de Seguranças Particulares 

configuraram representações também citadas nos dados, em virtude da função, que, segundo o jornal, 

exerceram no evento, a saber, contagem de público e segurança pública. Como entendemos que 

tanto essa polícia quanto os seguranças representaram tais atores que desempenhavam esses papéis, 

resolvemos agrupá-los numa única categoria, chamada “Polícia”, que se apresentou 56 vezes em 

nossos dados. Igualmente a esses atores, outras duas entidades estatais foram referidas. Trata-se do 

conjunto de profissionais que compõem a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) 

e a São Paulo Turismo (SPTuris), empresa estatal de turismo e eventos da cidade de São Paulo. 

Ambas são respectivamente representadas a partir de atuações no trânsito e no fluxo turístico da 

região. Suas representações juntas somam 12 registros, que unidos aos 56 da “Polícia”, chegam a 68 

casos de referência a servidores do Estado em atividade profissional na Parada.   

Constatamos ainda a presença do mercado segmentado LGBT, referido quase sempre por 

atores que representam as casas noturnas “GLS” da cidade de São Paulo. Como não poderia ser 

diferente, essa representação se faz previsível nas notícias sobre a Parada, uma vez que, como vimos 

no segundo capítulo, muito da história desse evento foi construído com forte apoio e financiamento 

do gueto comercial LGBT paulistano. Além disso, registramos a representação de atores que 

fortuitamente atuam com negócios dirigidos a LGBT (os internacionalmente conhecidos negócios 

“friendly”), como o exemplo da proprietária de uma banca de revista na avenida Paulista, que, na 

semana da Parada, organiza um estoque especial de periódicos dirigidos a esse público. Foram 39 

casos de representação nessa categoria. 



297 

 

Já as representações de ONGs e grupos LGBT, constatamos lexicalizações por meio de 

nomes e siglas de entidades, como movimentos sociais, coletivos ativistas e setoriais de LGBT em 

partidos políticos. Nessa categorização, incluímos ainda igrejas lideradas por homossexuais e que 

fazem referência positiva a LGBT, chegando, inclusive, a participar de ações em prol desse grupo de 

atores.200 Somadas a essas entidades, percebemos também referências a ONGs em geral, que não se 

enquadram no rol de grupos LGBT, mas que apoiam as causas desse coletivo. Também 

categorizamos esse grupo e alguns exemplos são “Ação da Cidadania” e “Associação Paulista Viva”. 

Essas duas categorias de ONGs juntas equivalem a 56 casos. 

Encontramos ainda algumas representações que não se enquadraram semanticamente em 

nenhum outro grupo e têm uma baixa frequência (até 10 ocorrências). Por conta disso, entre muitos 

casos, encaixamos, na categoria “Outros”, registros como a representação: (1) de atores que entram 

na argumentação da notícia quando é citada a intervenção de pessoas, que, de algum modo, 

interagem com LGBT, ora mencionadas no discurso de entrevistados/as, ora comentadas pela 

locução da notícia para indicar personagens da cidade que são típicas em textos do caderno 

Cotidiano, como “motoristas”, “torcedores do Corinthians” e “idosos”; (2) do próprio Grupo Folha, 

que também esteve presente nas notícias de nosso corpus através, por exemplo, da forma reduzida 

informal com a qual se refere ao jornal Folha de S. Paulo (“Folha”) no momento em que menciona 

alguma atividade de captação de informações para reportar o fato, como em “O cantor Tiririca foi 

procurado pela Folha e não foi encontrado” (FSP-28/06/97) ou quando trata do Datafolha (“Parada 

Gay reúne 270 mil pessoas, afirma Datafolha” [FSP-11/06/12]); (3) do público-leitor, quando o 

jornal se dirige a ele, sugerindo que faça algo (“Celebre [você] os ‘gay 90’s’ na avenida Paulista” [FSP-

27/06/99]); (4) de atores representados como declaradamente homofóbicos e, portanto, opositores à 

Parada, por exemplo na citação do coordenador da Parada, que, em 1999, sofreu ameaças por 

telefone: “eles diziam que quanto mais veado melhor, pois [eles] iam matar todos de uma vez” (FSP-

28/06/99). Todos os registros dessa macro categoria somam 71 inclusões.  

 Diante dessa quantidade de atores incluídos, podemos perceber que, mais uma vez, as 

representações relativas a LGBT recebem maior destaque, agora por conta da frequência de 

lexicalizações desses indivíduos, que é muito superior às demais. Para ilustrar novamente, o gráfico a 

seguir compara a percentagem de inclusão de acordo com as categorias que construímos. 

                                                 
200 É importante lembrar que os atores de “ONGs e grupos LGBT” também podem compor o conjunto maior de 
atores incluídos que representa os interesses de LGBT, como aqueles que apresentamos no inicio deste tópico 
(“LGBT”, “LGBT (genérico)”, “Participantes da Parada” e “Simpatizantes”). Se unirmos a eles os registros dessas 
ONGs, o número total de inclusão LGBT aumenta para 864 casos.  
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Figura 35 – Percentual de atores incluídos  

 

Isso já antecipa um pouco a discussão sobre o que prevíamos em nossas hipóteses: na união 

dos dados sobre a visibilidade desses atores no jornal (como víamos antes) com esses resultados 

quantitativos da seleção dos atores incluídos, conseguimos constatar que a Folha deu bastante 

evidência (inclusive com requintes de diversidade, como apresentamos neste tópico) a LGBT em si 

ou a atores relacionados a eles/as. Tal constatação já nos indica que esse jornal não desprezou uma 

representação mínima de alguns grupos que compõem essa sigla, entretanto será nos próximos 

tópicos que relataremos de que forma esses grupos foram representados, com valores positivos, de 

sujeitos autônomos e agentes, ou com semânticas negativas, de indivíduos dependentes e passivos.  

Quanto aos casos de Exclusão dos atores sociais em nossos dados, o quadro a seguir sintetiza 

os tipos e o número de ocorrências. 

 

Tipos de ocorrência Número total de 
ocorrências 

Apagamento do Agente e/ou do Objeto da Passiva 68 

Uso de Oração Infinitiva como Participante Gramatical 6 

Nominalização de um Processo 17 

Adjetivação sem Atribuidor 4 
Quadro 20 – Registros de atores excluídos 
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Detectamos um número global de 95 representações por Exclusão. Adicionando essa 

quantidade àquela referente às representações por Inclusão (1.232), chegamos a um total de 1.327 

atores em todos os textos que compõem o nosso corpus. Através da estratégia de Apagamento do 

Agente e/ou do Objeto da Passiva, registramos um total de 68 exclusões, tanto de atores agentes das 

ações, como em “Na Paulista e Consolação, serão usadas só as pistas que levam ao centro” (FSP-

25/06/00), quanto de atores objetos, a exemplo de “Os organizadores também pedem a todos os 

participantes que levem agasalhos e cartuchos usados de impressoras para serem doados” (FSP-

25/06/00). No quadro a seguir, expomos os atores excluídos por esse tipo de estratégia e 

categorizamos os tipos de Exclusão com suas frequências.201  

 

Atores sociais Tipos e frequência de exclusão 

LGBT (genérico) Supressão 14 

Encobrimento 14 

Participantes Supressão 6 

Encobrimento 4 

Polícia  Supressão 2 

Encobrimento 8 

Companhia de Engenharia 
de Tráfego de São Paulo 

Supressão 5 

Encobrimento 2 

ONGs em geral Supressão Ø 

Encobrimento 3 

Representantes políticos Supressão 2 

Encobrimento 1 

Mercado LGBT Supressão Ø 

Encobrimento 1 

Outros Supressão 4 

Encobrimento 2 
Quadro 21 – Registros de atores excluídos por Apagamento do Agente e/ou do Objeto da Passiva 

 

 Para identificar muitos atores suprimidos através desse recurso, foi preciso mobilizar 

atividades de inferência, com base em conhecimentos enciclopédicos e na leitura total dos textos, 

como apresentamos no primeiro capítulo. Por exemplo, na notícia do trecho “Em Brasília 

participaram 200 pessoas, bem abaixo das 800 esparadas” (FSP-29/06/98) não é possível recuperar o 

ator Experienciador do processo “esperar”, mas, de acordo com a ativação do conhecimento sobre a 

organização de um evento do porte da Parada e a partir da leitura de muitos registros de sentenças 

                                                 
201 Para os casos de Exclusão, seguimos a mesma categorização usada com os atores incluídos. 
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como “Os organizadores esperam reunir 100 mil pessoas” (FSP-25/06/00), pode-se subentender 

que o caso refere-se à Exclusão em uma representação que aponta para os coordenadores do evento.  

 Podemos citar ainda o excerto: “Temas em debate junto à comunidade como direitos 

humanos e violência; Aids; parceria civil registrada; e o levante de Stonewall (que originou a data das 

comemorações do ‘Gay Pride’ nos EUA) serão lembrados em faixas e cartazes” (FSP-27/06/99). 

Como as faixas e os cartazes citados (ainda que não claramente) são instrumentos de protestos 

bastante usados por ativistas em passeatas, é possível se valer desse tipo de conhecimento para ajudar 

na classificação do ator excluído desse trecho. Isso significa – como já deixamos entrever no 

primeiro capítulo – que, para desvelarmos quem o discurso não representa, mas deixa pistas de suas 

ações através da supressão de agentes e/ou objetos apassivados, é preciso considerar informações 

exógenas à superfície textual, porém recuperáveis na ordem social das práticas e dos atores 

representados.  

Quando se tratou da identificação dos registros de atores encobertos por meio desse tipo de 

apagamento, coube ativar um processamento de busca, que pode ou não revelar objetivamente o ator 

algures no texto. Por exemplo, no trecho “Estão prometidos sete carros alegóricos, das principais 

boates gays de São Paulo (Blue Space, Station/Frenesi, Nostro 2000, Ponto G, Diesel & B.A.S.E, 

Mad Queen, So Go)” (FSP-27/06/99), podemos saber, por conta do processo de possessivação 

descrito no sintagma preposicional que descortina o caso genitivo “das principais boates gays”, que o 

ator espacializado “boate” corresponde ao agente da ação “prometer”.  

 Houve também possibilidade de descobrir atores encobertos na voz passiva quando eles são 

incluídos num determinado ponto do texto e co-referidos (anaforicamente ou cataforicamente) por 

exclusão noutro ponto distante daquele. É o que acontece com o exemplo “todos candidatos à 

Prefeitura de São Paulo foram convidados para a festa” (FSP-26/06/00). Ele se situa antes de um 

enunciado que aponta a organização do evento como responsável pelo convite de pessoas bastante 

conhecidas publicamente, como políticos/as e artistas. Isso assegura que o ator da ação “convidar”, 

excluído no trecho que destacamos, foi revelado a seguir, sob referência catafórica.  

 Como vimos no quadro 21, nem todos os grupos de atores que reconhecemos nas 

representações por Inclusão foram visualizados nos casos de Exclusão por apagamento na estrutura 

passiva. O agrupamento mais registrado foi o de “LGBT (genérico)”, com 26 ocorrências, seguido de 

outros dois, “Participantes” e “Polícia”, ambos com 10 casos. Isso demonstra que, da mesma forma 

que os atores representantes LGBT lideram a lista de Inclusão também se destacam como aqueles 

mais excluídos na estrutura da voz passiva. 
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Verificamos ainda que a maior parte dos apagamentos de LGBT como grupo mais excluído 

através desse recurso se deu por meio de processos materiais (“abrir”, “encerrar”, “realizar”) no 

Relato e quando a notícia tratava de ações dirigidas ao próprio evento ou a elementos do movimento 

LGBT. Isso caracteriza esse tipo de exclusão nas notícias da Folha como uma atividade que apaga 

atores LGBT diretamente ligados ao evento (por exemplo, organizadores) que são agentes de 

práticas concretas (em geral criativas) sobre a Parada ou acerca do movimento LGBT e configuram 

informações secundárias para o público.  

Diante dessa caracterização, podemos perceber, desde já, uma tentativa do jornal (por 

Supressão ou Encobrimento) em não apresentar as lideranças LGBT em suas ações programadas e 

produzidas para seus pares, como ilustra o exemplo: “estará na parada também a bandeira do arco-

íris, com 50 metros de comprimento, que será aberta assim que os participantes começarem a 

caminhada” (FSP-27/06/99). Como não está evidenciado o ator que abre a bandeira, no conjunto de 

representações que descreveremos aqui sobre o discurso da Folha, veremos que essa exclusão possui 

implicações para a prática de representação.  

Para os casos de uso do Infinitivo na condição de Participante da Oração Infinitiva como 

Participante Gramatical, observamos as ocorrências dos grupos de atores apresentados no seguinte 

quadro. 

 

Atores sociais Tipos e frequência de exclusão 

LGBT Supressão Ø 

Encobrimento 2 

Participantes Supressão Ø 

Encobrimento 2 

Outros Supressão 1 

Encobrimento 1 
Quadro 22 – Registros de atores excluídos por Uso de Oração Infinitiva como Participante Gramatical 

 

Detectamos apenas um caso de Supressão (“mas vale a pena lembrar a fala do presidente 

Clinton ao decretar junho como o mês do orgulho gay e lésbico” [FSP-27/06/99]) entre 5 de 

Encobrimento, como, por exemplo, em “O principal motivo da manifestação era celebrar a liberdade 

de opção” (FSP-18/06/01), trecho precedente a partes da notícia que informam os atores da ação de 

“celebrar” (“jovens garotas de mãos dadas”, “drag queens”, “400 voluntários”, entre outros). Além 

disso, constatamos, também com esse mecanismo de exclusão, que LGBT novamente destacam-se 

como os atores de maior representação excludente, pois, se unirmos as categorias “LGBT” e 
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“Participantes”, totalizamos 4 registros, número maior ao que verificamos referente à categoria 

“Outros” (esta com 2 registros). 

Todos os casos de exclusão de LGBT ocorreram também, como no outro tipo de 

representação, pelo uso de processos materiais (“celebrar”, “vir”, “encontrar”) no Relato e com 

objeto ligado à Parada ou ao ativismo LGBT (“celebrar liberdade de opção”, “vir à Parada”, 

“encontrar a bandeira do arco-íris”). Os resultados, então são iguais à utilização do agente da passiva, 

ainda que os números de ocorrência sejam diferentes.  

Quanto às ocorrências de Nominalização do Processo, verificamos casos de diferentes usos, 

como, por exemplo, com os nomes “distribuição”, “roubo”, “acesso” e “atendimento”. Na lista a 

seguir, enumeramos os atores que pudemos recuperar ou inferir por Supressão e Encobrimento. 

 

Atores sociais Tipos e frequência de exclusão 

Representantes políticos Supressão 6 

Encobrimento Ø 

LGBT (genérico) Supressão Ø 

Encobrimento 4 

Participantes Supressão Ø 

Encobrimento 3 

LGBT Supressão 1 

Encobrimento Ø 

Outros Supressão 3 

Encobrimento Ø 
Quadro 23 – Registros de atores excluídos por Nominalização do Processo  

 

Nos exemplos de Supressão, como em “o beijo é uma forma de cobrar a aprovação do 

projeto de lei da deputada Marta Suplicy (PT-SP), que permite a união civil entre homossexuais. A 

votação será em agosto” (FSP-28/06/97) fica claro que os termos, como “aprovação” e “votação”, 

apagam a agência de atores que podemos supor. Nesse e noutros casos, o próprio conteúdo das 

orações aponta para os atores excluídos. Em se tratando desses dois registros de Nominalização, 

podemos atribuir a pessoas que ocupam o papel de parlamentares (como deputados/as e 

senadores/as) a ação de votar e aprovar o referido projeto, uma vez que é sabido serem eles/as as 

pessoas responsáveis para tal ato.  

Já nos casos de encobrimento, foi possível recuperar textualmente atores excluídos na 

Nominalização, como no exemplo “‘O uso desrespeitoso da imagem dos santos populares é uma 

ofensa aos próprios santos e também aos sentimentos religiosos do povo’, disse o arcebispo de São 
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Paulo, Odilo Pedro Scherer” (FSP-27/06/11). Bem antes da leitura desse trecho, é possível 

identificar um excerto onde se informa que a “Parada” (como ator coletivizado) produziu cartazes 

com as imagens criticadas pelo arcebispo na citação, o que denuncia a inclusão do ator do processo 

nominalizado (“uso”) registrado em seguida. 

Diferentemente do apagamento na voz passiva, a Nominalização é flagrada com uma 

presença maior do grupo “Representantes políticos”. Ainda assim, na ordem de frequência, os três 

próximos grupos de maior ocorrência são ligados ao universo LGBT, totalizando, entre eles, 8 

registros, número que conjuntamente ultrapassa aquele constatado para a categoria “Representantes 

políticos”. Isso demonstra que, nesse recurso de exclusão, LGBT em geral são também os atores que 

a Folha predominantemente exclui. Nesse caso, os registros mais comuns (“distribuição”, 

“participação”, “consumo”) também trataram de assuntos relativos ao universo da Parada e aos 

pleitos reivindicados pelo movimento LGBT e, igualmente ao apagamento na passiva, excluíram 

LGBT em ações materiais sobre a Parada no campo do Relato, isto é, num espaço de informação 

facultativa.  

A distinção é que, por se tratar da Nominalização, como declaramos no primeiro capítulo, 

essas características possuem como efeito de sentido no processo de representação de ações 

emancipatórias de LGBT – principalmente em textos de circulação pública, como a notícia 

jornalística – um relevante impacto para o aprofundamento de invisibilização tanto dessas ações 

quanto desses grupos e, com isso, a mitigação de seus pleitos. Em outras palavras, o fato de a 

extradição nesse caso ser para atores e ações obscurece ainda mais a imagem de LGBT em suas 

práticas concretas de ação contestatória, sobretudo ao se realizar como informação de segundo plano, 

isto é, no Relato. 

Por fim, sobre a Adjetivação sem Atribuidor, verificamos 4 casos. Todos eles (através de 

adjetivos como “alta”, “enorme”, “política”) configuraram registros de Encobrimento, como 

podemos ver no quadro 24. Um dos exemplos encontra-se na oração “a ocupação dos hotéis neste 

ano, no entanto, tem se mantido alta” (FSP-17/06/06). Nesse caso, o predicativo (“alta”) é usado 

sem qualquer referência de autores em tal trecho, mas tem seu atribuidor apresentado noutro 

momento da notícia, o que nos faz ver que se trata de um sub-gerente de hotel friendly, o qual, em 

nossa classificação, inserimos no grupo “Mercado LGBT”. Abaixo segue a lista dos registros. 
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Atores sociais Tipos e frequência de exclusão 

Participantes Supressão Ø 

Encobrimento 2 

LGBT (genérico) Supressão Ø 

Encobrimento 1 

Mercado LGBT Supressão Ø 

Encobrimento 1 
Quadro 24 – Registros de atores excluídos por uso de Adjetivação sem Atribuidor 

 

 Novamente, como na descrição do mecanismo referido anteriormente, se somarmos os 

dados de Exclusão dos grupos “Participantes” e “LGBT (genérico)”, totalizamos 3 ocorrências no 

âmbito do Relato, número que ultrapassa o registro do outro grupo, “Mercado LGBT”, o que, mais 

uma vez, indica que a maior exclusão reservou-se a LGBT e seus atores congêneres. Nesse caso de 

Exclusão, os elementos indicializadores (os adjetivos) apontam para atribuições nem sempre tão 

subjetivas, como indica a literatura de van Leeuwen (2008a). Alguns atributos aparentam maior 

referencialidade do que outros: dizer que algo é “fácil”, a exemplo do trecho “encontrar as 

tradicionais bandeiras do arco-íris não foi tarefa fácil” (FSP-07/06/10) tem efeito muito mais 

subjetivo e uma referencialidade mais contestável do que o uso de caracterizadores como “política”, 

referindo-se ao termo “razão”, quando se tratava da escolha que a APOGLBT SP fez por evitar o 

colorido típico do evento em troca do uso de tons neutros, e como “alta”, adjetivando a palavra 

“ocupação” quando juntas diziam respeito ao preenchimento de vagas em hotéis por LGBT e 

simpatizantes turistas que iam assistir à Parada. 

 Contudo, para além desses traços de ordem semântica (que inclusive comumente não são 

consensuais), cabe registrar que a mobilização desse mecanismo de Exclusão nas notícias que 

analisamos também – como nas outras exclusões – se situa num espaço discursivo facultativo (o 

Relato da notícia) e vai à direção de um esforço para ocultar o atribuidor (que é o grupo LGBT), 

tendo por efeito uma apresentação da caracterização como óbvia e natural. Ao mesmo tempo, o 

adjetivo é entendido como atributo do locutor e, assim, o ponto de vista deste é informado sobre o 

fato, ao contrário de apresentar a adjetivação como fruto de uma enunciação de LGBT. Isso faz com 

que esse grupo seja excluído de atividades de fala, já que um dos modos mais produtivos para expor 

o atribuidor, nesses casos, é através de Processos Verbais (“alguém disse que a razão era política”) ou 

sintagmas adverbiais por Circunstâncias de Ângulo (“segundo ele, a razão era política”). 

Em suma, na etapa de contabilização dos atores excluídos, verificamos que LGBT, em suas 

vertentes “LGBT”, “LGBT (genérico)” e “Participantes”, atingiu a quantidade de 53 casos em todos 
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os mecanismos de representação por Exclusão preconizados por van Leeuwen (2008a). Esse dado 

significa 56% do total de exclusões nas notícias que analisamos, como mostramos em gráfico a seguir.  

 

 

Figura 36 – Percentual de atores excluídos  

 

Tal resultado, ainda que puramente descritivo, se, em consonância com o que apresentamos 

anteriormente sobre a inclusão de atores, revela que a Folha de S. Paulo tanto destaca quanto omite 

com muita frequência os atores/protagonistas das notícias sobre as paradas, LGBT e todas as 

pessoas que, como já dissemos, reforçam a necessidade das ações coletivas lúdicas do movimento 

LGBT e, em especial, a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Esses resultados dão corpo a 

representações de um grande conjunto de pessoas assumidas como lésbicas, gays, bissexuais e 

travestis; líderes do evento que, por sua vez, também se reconhecem como LGBT; turistas e 

moradores/as de São Paulo que declaradamente ratificam a Parada; simpatizantes que levam suas 

famílias para assistir à marcha e alegam educar filhos/as para respeitarem a diversidade; entre outros 

indivíduos pró-causa LGBT.202 Além disso, se compararmos os casos de Supressão e Encobrimento 

entre esses atores, percebemos que há mais registros do segundo tipo de Exclusão (51 casos) do que 

do primeiro (44 casos). As imagens a seguir demonstram dois gráficos com a quantidade de cada tipo 

para atores LGBT (figuras 37) e aqueles que não necessariamente correspondem a esse grupo (figura 

38). 

                                                 
202 Cabe lembrar que não enquadramos nesses resultados as representações de ONGs em geral, políticos e artistas 
que estiveram presentes na Parada durante todos esses anos e foram objeto da Folha como apoiadores/as do 
evento. Caso inseríssemos todos esses atores num macrogrupo ainda maior, os resultados da quantificação que 
fizemos aqui (tanto da Inclusão quanto da Exclusão), sem dúvida, elevaria para, pelo menos, um terço a mais. Não 
fizemos isso, pois reconhecemos que, muitas vezes, a participação desses atores segue interesses outros (comerciais 
e eleitorais, por exemplo), os quais não compreendemos como autenticamente favoráveis aos pleitos políticos do 
ativismo LGBT. 
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Figura 37 – Percentual de atores LGBT suprimidos e encobertos  

 

 

Figura 38 – Percentual de outros atores suprimidos e encobertos  

 

Em síntese, podemos dizer que os resultados de nossa observação sobre todos os tipos de 

Exclusão nos textos que analisamos demonstram alguns traços de efeito representacional, como 

enumeramos nos itens a seguir. 

1. LGBT consistem nos atores mais excluídos, ainda que componham o conjunto de protagonistas 

do ativismo sociopolítico de que as notícias tratam.   

2. A maior parte das práticas de Exclusão é de Encobrimento, um tipo de manobra que permite 

revelar os atores excluídos num outro ponto do texto diferente daquele em que se exibe a Exclusão 

em si. Sendo assim – como já dissemos –, essa forma de excluir é considerada parcial e, por isso, 
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num projeto de representação por meio do discurso, corresponde a um modo de apagamento que 

está na fronteira entre a o incluir e o excluir, não se realizando completamente como um processo de 

extinção de atores.  

3. Há predominância de atores excluídos na condição de agentes de Processos Materiais. Com isso, a 

representação de ações concretas de produção e mudança social é mais ofuscada do que outros 

processos ideacionais registrados. 

4. Os objetos dos Processos onde constam atores excluídos referem-se dominantemente a elementos 

do próprio contexto situacional em que ocorre a Parada ou a aspectos do movimento LGBT. Esse 

traço reforça uma representação em que o alcance de ação dos atores excluídos se restringe ao 

domínio da própria militância e não atinge as demais ordens da sociedade.  

5. Há preponderância de exclusões no Relato das notícias. Isso faz com que essas publicações 

privilegiem as inclusões dos atores, que, ao contrário das representações excludentes, são inseridas 

em maior quantidade nas seções de destaque dos textos (Resumo de capa e Resumo no caderno) – 

local em que a imprensa dedica às principais informações, responsáveis por responder as questões da 

pirâmide invertida, como expomos no terceiro capítulo.  

 Tais escolhas de padrão representacional criam um discurso em que LGBT são ora excluídos, 

ora revelados, como atores de ações capazes de impactar uma realidade. Por conseguinte, em virtude 

dessa inserção oscilante, eles não são tratados de modo completamente negligente e esse é um fator 

que favorece a imagem de tais atores, uma vez que, unido aos resultados sobre Inclusão, não 

desconsidera a participação desses indivíduos na Parada (evento produzido por e para esses atores), 

mas, ao contrário, reafirma sua atuação no evento. No entanto, suas ações se mostram limitadas 

unicamente à realidade deles próprios e são destacadas pelo jornal como secundárias no rol de 

informações sobre a Parada – características que encerram uma imagem negativa a esses atores. Mais 

adiante, na análise interpretativa, voltaremos a considerar esses dados duplos, para fins de 

compreensão sobre seu efeito na conjuntura que engloba as práticas de ativismo do movimento 

LGBT e as práticas de representação jornalística engendradas pela Folha.  

 Quanto ao total de representações includentes e excludentes de todos os atores que formam 

essa macro esfera representacional que aqui chamamos de LGBT, somam-se 788 registros, o que 

equivale a 59% do número geral de atores representados no conjunto das notícias que analisamos. 

Esse dado numérico evidencia que o grupo de atores mais representado (por Inclusão ou Exclusão), 

nos textos noticiosos sobre a Parada publicados pela Folha, corresponde a LGBT em suas diversas 
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vozes.203 Nessa condição, esse coletivo passa a possuir visibilidade e acesso a um espaço de poder 

discursivo – conforme vimos no terceiro capítulo – capaz de governar a pauta das notícias cotidianas 

de boa parte da população. 

 Isso possibilita a esse grupo de representações ingressar numa ordem de discurso altamente 

gerenciada (pelo Poder, Controle e Acesso, como discutimos) de uma forte empresa de comunicação 

brasileira, potencialmente produtora de imagens que ficarão marcadas na memória e no ideário de 

muitas pessoas. No entanto, o fato de LGBT (nas suas distintas expressões) ser um grupo de 

significativa prevalência na Folha de S. Paulo quando trata de um evento produzido por esse grupo 

não nos revela um truísmo, dado que poderia ser óbvio esse nível de representação num caso assim. 

Diferente disso, a alta representação includente de LGBT demonstra que o jornal ultrapassou os 

limites de noticiabilidade sobre a dinâmica do evento em si (horário, estrutura de funcionamento, 

trajeto, descrição de público, entre outras informações) e privilegiou o relato de muitos e diferentes 

atores (nem sempre individualizados), dando-lhes, inclusive, em vários momentos, bastante acesso à 

publicação das palavras desses atores.  

 Na condição de atores excluídos, entendemos que LGBT, por também alcançarem o topo 

das representações dos quatro mecanismos de Exclusão que observamos, são referidos na Folha 

como os atores mais apagados. Entretanto, como vimos na figura 37, esse dado revela que há mais 

situações de Encobrimento do que Supressão, isto é, há mais atores LGBT omitidos em alguns 

espaços da notícia e apresentados noutros, ocultados em relação a algumas ações e revelados em 

relação a outras, ou até às mesmas noutro momento. Portanto, constata-se que a maior parte das 

exclusões desses atores não corresponde a um apagamento total, o que possibilita ao público-leitor 

encontrá-los na superfície do texto e atribuir a eles a agência das ações que os encobrem. Em outras 

palavras, o efeito de sentido que esses resultados produzem não dimensiona LGBT a um relevante 

lugar de exclusão total nas notícias que analisamos, mas de alta exclusão parcial e, portanto, funciona 

muito mais como manobra de ocultamento em relação a determinados Processos (ações) do que 

como tentativa de extradição representativa. 

Esses Processos, em sua maioria, são Materiais, isto é, significam ações concretas criativas ou 

transformativas capazes de afetar empiricamente alguém ou alguma coisa. Nesse sentido, excluir 

atores que atuam na representação como participantes agentes desse processo implica o apagamento 

                                                 
203  Cabe explicar que a contagem dessas ocorrências de representação engloba a repetição dos casos, isto é, 
enumeramos a frequência de cada ocorrência, e não apenas quantidade de ocorrências em si. Por exemplo, se o 
registro de representação de um indivíduo LGBT foi feito pela palavra “gay”, verificamos não apenas que existiu 
essa ocorrência nos dados, mas contabilizamos quantas vezes ela apareceu. 
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de uma imagem ligada à autonomia e ao poder e de pessoas e grupos e, portanto, em nossa pesquisa, 

na exclusão de representações de LGBT como capazes de produzir ações práticas, criativas e 

transformadoras da realidade social em que estão inseridos/as. Esses dados, juntamente com os 

demais citados aqui, mostram-se como traços do discurso da Folha em sua atividade jornalística 

noticiosa sobre a Parada e os atores do movimento LGBT. 

Eles traduzem resultados preliminares e de caráter quantitativo. Será muito importante que 

possamos atrelá-los ao que verificamos com base na análise que relataremos nos próximos tópicos, 

uma vez que entendemos essa listagem dos atores incluídos e excluídos como uma etapa de interface 

entre a análise da visibilidade e a análise da representação, pois, com a primeira, dialoga sobre que 

representações são registradas e, com a segunda, sobre como essas representações se dão, que 

mecanismos a produzem. Em outras palavras, temos um pouco dessas duas descrições nesta fase da 

análise que aqui relatamos, de modo que podemos enxergá-la como uma etapa de transição que vai 

do olhar acerca da frequência dos atores e da abordagem do acontecimento nas notícias para a 

investigação sobre as formas de como é possível vê-los e que efeitos de sentido decorrem dos 

arranjos dessas formas na prática jornalística da Folha e na rede de práticas do ativismo LGBT.     

 

4.1.3.2 Representação de atores sociais por escolha lexicogramatical 

 

 A análise da representação por escolha lexicogramatical se divide em duas atividades. A 

primeira é referente ao exame dos grupos nominais (sintagmas nominais e preposicionais) que 

representam atores sociais e a segunda é relativa à investigação do papel que esses atores ocupam nos 

sintagmas verbais, instanciados no Sistema de Transitividade. Tais atividades se configuram como 

ações complementares no nosso processo de descrição e para nossos objetivos, entretanto julgamos 

didático dividir seus relatos, a fim de que os procedimentos de análise fiquem bastante claros para 

nossos/as leitores/as. 

 

4.1.3.2.1 Representação nos grupos nominais 

 

 Nesta fase de nosso estudo, desenvolvemos uma descrição dos atores incluídos, com base na 

categorização do inventário sociossemântico proposto por van Leeuwen (2008a) para analisar a 

representação dos atores sociais. Diante disso, reclassificamos os grupos que listamos na 

quantificação apresentada no tópico anterior, com a justificativa de produzir categorias mais objetivas 
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e consequentemente mais fáceis de visualizar na análise e neste relato. Unimos “LGBT”, “LGBT 

(genérico)”, “Participantes da Parada” e “ONGs e grupos LGBT” em um conjunto que chamamos 

simplesmente de “LGBT”; agrupamos “Polícia”, “Companhia de Engenharia de Tráfego de São 

Paulo” e “SPTuris” no coletivo “Agentes do Estado”; continuamos com os grupos “Simpatizantes”, 

“Mercado LGBT”, “Representantes Políticos” e “Artistas”; e reunimos os demais atores 

representados em “Outros”.  

A seguir, apontaremos um subtópico para cada agrupamento desses, tecendo comentários 

acerca do modo como eles se apresentam nas notícias que analisamos. Para a categorização de todos 

atores seguimos a sequência que apresentamos neste subtópico: (1) detectamos se houve algum caso 

de Personalização ou Impersonalização, (2) observamos que subtipos desses casos são registrados, (3) 

verificamos se existem representações por Sobredeterminação e (4), por fim, identificamos os tipos 

de Distribuição por Papel presentes, o que nos permitiu dirigir a análise para a próxima etapa, 

relacionada a esse último mecanismo – análise da Transitividade. Não percebemos nenhum caso de 

Associação e Diferenciação nas nossas notícias. Ao final de cada subtópico, tecemos comentários 

sobre as classificações predominantes. 

 

a) Representação dos atores “LGBT” 

  

 Os registros de Impersonalização de LGBT em nossos dados realizam-se através da 

Abstração (em 1 caso de representação com a palavra “cálculo” e 8 casos com a palavra “número”, 

em geral para designar o público da Parada, como em “o número deste ano põe o evento paulista 

entre os maiores do mundo” [FSP-18/06/01], além de 1 registro com a lexia “tom crítico do ato”) e 

da Objetivação, exceto no subtipo Somatização. Evidenciamos 2 casos de Instrumentalização (nos 

usos das lexias destacadas no excerto “A passeata foi animada por sete carros alegóricos, uma 

bandeira de 50 metros de comprimento com as cores do arco íris, símbolo do movimento gay em todo 

o mundo, e centenas de balões coloridos” [FSP-28/06/99]), 2 de Autonomização do Enunciado 

(“gritos histéricos de fãs” e “slogan da parada”) e outros 5 de Espacialização, com atribuições de 

agência a topônimos como “São Paulo” e “San Francisco”. Cabe lembrar algumas características 

desses casos, a fim de situarmos bem nossas constatações. 

Importa salientar que, no mecanismo de Abstração, o substantivo abstrato substitui o comum, 

fornecendo caráter intangível e, portanto, para efeito de representação de pessoas, promove uma 

imagem que apaga a agência e o potencial humano dos atores, principalmente quando são 
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representados em situações de participação criativa, contestatória e interventiva. Já a 

Instrumentalização funciona como uma espécie de metonímia ou catacrese da ação humana, gerando 

uma representação não pelo poder de atuação dos atores, mas por aquilo que eles usam como 

instrumentos de seus atos. No caso da Autonomização do Enunciado, nomes de práticas que podem 

indicar ações de linguagem marcam a representação. E, ainda, com a Espacialização, os atores 

ganham também representação metonimizada, mas, dessa vez, pelo topônimo que indica o nome do 

local (em geral cidade), camuflando, assim, a autoria, a responsabilidade e a agência dos verdadeiros 

atores que exercem as atividades representadas.  

Além desses tipos de Impersonalização para LGBT, percebemos outro não previsto no 

inventário de van Leeuwen (2008a). Trata-se de um modo de representação por Objetivação que 

aponta o ator através de nomes comuns dados a atividades que ele executa, como “caminhada” “ato” 

e “evento”. Esses substantivos foram encontrados em nossos dados como lexemas que representam 

atores (em geral participantes da Parada), mencionando pessoas, mas substituindo sua forma 

gramatical canônica por um processo de encapsulamento que engloba atores e ações numa 

substantivação única (à maneira da Nominalização), por exemplo em “ato consegue reunir as 100 mil 

pessoas previstas e forma 13,6 quilômetros de filas de carros nas proximidades” (FSP-26/06/00). 

Foram mais de 36 registros constatados desse tipo, que “batizamos” de Eventualização. Em nosso 

corpus, ele exerce um forte poder de apagamento do ator da ação humana, tornando-o o nome da 

própria ação e, em sua maioria, apresenta-se predominantemente por referências a ações pouco 

marcadas valorativamente, exceto em alguns casos que são minoria de registros, como “festa” e 

“marcha”, palavras comumente imbuídas de apreciações sobre seus atores, quando estes estão em 

situação de contestação pública. 

Ainda que esses casos de Impersonalização (47 ao todo) tenham sido percebidos em baixa 

frequência, cabe registrar as suas ocorrências no total de representações de LGBT dos textos que 

analisamos, pois eles atuam como formas discretas de mitigação ou até mesmo apagamento dos 

atores LGBT e das responsabilidades implicadas por eles. Globalmente a Impersonalização soma 6% 

do total de representações de LGBT. Todas as outras representações registradas correspondem a 

casos de Personalização, sendo, portanto, a maior quantidade dos registros de LGBT, o que indica 

uma preferência do jornal em caracterizar esses atores por seus traços de humanização, ainda que de 

modo indeterminado, a exemplo de 11 registros de categorias gramaticais de indefinição como no 

excerto “‘Eles diziam que quanto mais veado melhor, pois iam matar todos de uma vez’” (FSP-

28/06/99), referente ao relato do então presidente da Parada sobre a ameaça homofóbica que sofreu.  
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As demais representações por Personalização são todas de Determinação, o que indicou uma 

preponderância da Folha em representar os atores sociais nas notícias sobre a Parada a partir de uma 

preocupação em estabelecer a presença de indivíduos reais e humanos. Da Determinação por 

Generecização, verificamos 220 casos, entre eles representações por meio de palavras como 

“meninos”, “pessoa”, “grupos” e “gente”. Estas se estruturam como substantivos genéricos 

utilizados para se referir a conjuntos de pessoas não identificadas nos textos e à totalidade de 

participantes da Parada, assim como numerais que determinam substantivos, a exemplo de “500 

pessoas” e “800”, maior parte dos casos que também é usado para representar os/as participantes, 

no momento em que as notícias citam a especulação ou a verificação de público feita por 

coordenadores do evento, pela polícia ou pelo Datafolha.  

Essa grande quantidade de Generecizações corresponde a 29% das ocorrências de 

representações de LGBT. Elas apontam para um importante dado: as características amplas de 

determinação usadas para representar LGBT nas notícias da Folha que analisamos recorrem a usos 

que primam pela falta de identificação dos atores, o que significa uma estratégia discursiva que 

impossibilita ao público-leitor reconhecer os indivíduos e os grupos em si e, portanto, muitas vezes, 

não distingue os atores LGBT e seus pares na luta que empreendem por meio da Parada. Esse 

processo anula, de certa forma, o trabalho de visibilidade largamente empreendido por meio do 

ordenamento e seleção das estruturas genéricas da notícia, como vimos anteriormente. 

Em relação às representações por Especificação, percebemos casos tanto de Individualização 

quanto de Assimilação. Sobre o primeiro, encontramos 10 registros de Nomeação por Antropônimo 

formalizado (“Pereira”, “Jesus”, “Quartier”), a maioria referente a organizadores do evento; 69 

representações de Atropônimo semiformalizado (“Dimmi Kier”, “Sérgio Silva”, “Arthur van 

Spingelen”), quase todas usadas para designar participantes avulsos da Parada; 23 casos de 

Informalização (“Rogério”, “Michele”, “Antônio”), todos representando o público. No total foram 

102 ocorrências de Antropônimos, sendo a maioria por Semiformalização. Contudo, é interessante 

perguntarmos o que essas formas de representação dizem sobre o discurso que lhes mobiliza. É 

nítida uma escolha por estruturas de Nomeação mais “respeitosa” quando o jornal se refere aos 

indivíduos que ocupam maior poder na escala hierárquica de decisões sobre o funcionamento da 

Parada, o que reveste de uma aura pública e distanciada aqueles que já ocupam o lugar de decisão, se 

não na esfera do movimento LGBT, na APOGLBT SP. Em outras palavras, evidenciamos que esse 

recurso representacional funciona em nossos dados como uma espécie de manutenção de status 

hegemônico dos atores a que se referem. 
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Tal efeito fica ainda mais claro quando constatamos que, para esses mesmos atores, muitas 

representações (19 ao todo) se servem também de Nomeação por Titulação honorificada (“Paulo 

Gioacomini, conselheiro fiscal da parada”, “presidente da Parada do Orgulho GLTB, Nelson Matias 

Pereira”, “antropólogo Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia”). Não se trata apenas de 

identificação contextualizadora por aposição, mas, somado aos dados anteriormente referidos sobre a 

Formalização e levando em consideração que outros atores LGBT são pouco honorificados, 

compreendemos essas constatações como outros modos de reprodução de imagens que atribuem 

liderança e governabilidade a um grupo particular de atores, produzindo uma desigualdade de 

representação característica de discursos dominantes na sociedade contemporânea. Por outro lado, 

quanto à Afiliação, encontramos apenas 3 casos sobre LGBT (“avós Mathilde Carvalheira da Mota e 

Adelita Munhoz de Alburquerque” e “amigo”). No total foram 121 casos de atores LGBT nomeados 

nas notícias que analisamos, isso consiste em 16% de todas as representações desses atores.   

Já de Categorização, observamos realizar-se por Funcionalização e Identificação. As notícias 

evidenciaram 76 atores funcionalizados, muitos duplamente representados por Antropônimo e 

Funcionalização (“adestrador Edson Néris”, “drag queen Duda Mandonça”, “escritor Ricardo Costa 

Aguieiras”); 101 representações identificadas por Classificação, sendo quase todas estas por 

classificações de orientação sexual e identidade de gênero (“gay”, “homossexual”, “cinco grupos de 

homossexuais”); 8 ocorrências de Identificação Relacional, (“sua parceira”, “namorada Mathilde”, 

“suas duplas”); nenhum registro de Identificação Física; e, quanto à Avaliação, verificamos somente 

2 ocorrências (“diferentes”, “descamisados”). São, ao todo, 187 atores LGBT categorizados (em sua 

maioria esmagadora, classificados), o que equivale a 24% do conjunto de representações desses 

atores na Folha. 

Tal número de representações por Funcionalização e Classificação, sobretudo o segundo tipo, 

revela outra tendência no processo de representação por Identificação em que se encontram os 

atores LGBT nas nossas notícias, a saber: a caracterização individual por meio de classificações que 

marcam identidades permanentes dos atores, em geral por aquelas que apontam para dimensões de 

sua sexualidade e identidade de gênero. Esse enquadramento pode ser considerado previsível, posto 

que, em se tratando de um evento dirigido a um público que reivindica direitos de expressar e 

vivenciar essas dimensões, as notícias acerca da Parada precisariam fazer predominantemente essas 

distinções. Mais adiante, discutiremos – assim como faremos com os outros resultados de frequência 

– o impacto desse tipo de representação diante dos outros tipos veiculados para LGBT, diante de 
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todas as representações de atores nos dados e perante a conjuntura do ativismo LGBT que 

descrevemos. 

Em relação às representações por Assimilação, verificamos 07 Agregações (“13%”, “40%”, 

“15% dos turistas”), que identificam os atores como público apreciador do evento; 49 casos de 

Coletivização Contável (por meio de lexias como “manifestantes”, “frequentadores do chamado 

Baixo Gay” e “militantes estrangeiros”); e 75 registros de Coletivização não-contável (em nomes 

como “Centro Acadêmico de Estudos Homoeróticos da Universidade de São Paulo”, “Levante de 

Stonewall” e “4ª Parada do Orgulho GLBT”). Os casos contáveis dizem respeitos quase totalmente 

às pessoas que participam da Parada espontaneamente e sem vínculo institucional e aqueles não-

contáveis referem-se aos atores vinculados às entidades como ONGs LGBT e à APOGLBT SP. Isso 

demonstra o controle representacional incidindo de forma diferente sobre os atores, destacando uns 

por meio da pluralização de nomes comuns que assimilam os atores ligados a determinados grupos e 

dando relevo a outros através do nome das instituições das quais fazem parte ou do evento que 

organizam. Isso garante uma imagem mais humana, singularizada, particular e heterogênea aos atores 

que acompanham a parada paulistana e outra reificada, homogeneizadora e que obscurece a ação 

particular dos atores que atuam em entidades do movimento LGBT. Foram 127 registros de 

Coletivização, que corresponde a 16% de todos atores LGBT incluídos. 

 Não identificamos nenhum caso de Associação e Diferenciação nos dados. Também não 

foram vistos registros de Sobreposição por Inversão e Conotação. Já a Simbolização foi observada 

em 25 situações, quase sempre representando os atores por meio das fantasias que usaram (“freiras”, 

“apresentadora Ana Maria Braga”, “empregadas domésticas”). Por sua vez, a Destilação foi um 

recurso de representação bastante usado (78 casos), como na união entre a Generecização e a 

Classificação (“grupo de homossexuais”), a Funcionalização e a Informalização (“drag Drindy”) e a 

Coletivização Contável e a Classificação (“militantes lésbicas”). Foram, portanto, 103 casos de 

Sobredeterminação, mas, se considerarmos que a Destilação perpassa outros tipos de representação, 

no somatório percentual só calculamos a Simbolização, o que equivale a apenas 3% de todas 

inclusões LGBT. 

Além desses tipos de representação, verificamos usos de Pronomizalização (explícita – “o 

slogan da parada pedia que os participantes abraçassem a diferença. E eles abraçaram” [FSP-

18/06/01] – e elíptica – “Ø não sinto frio nenhum, Ø estou é pegando fogo” [FSP-14/06/04]) para 

instanciar co-referencialmente alguns atores. Nesses casos, classificamos os co-referentes da mesma 

forma que os atores substantivados. E ainda observamos, em dois casos, um tipo de representação 
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que não foi catalogado por van Leeuwen (2008a). Ele corresponde a uma caracterização de estilo de 

sujeitos que, em nossos dados, indicam pessoas LGBT fantasiadas para participar da Parada (“com 

17 cm de salto nas botas vermelhas, a drag queen Cindy Cristal [...]”, “luxuosamente vestida como 

Rainha vermelha [...]”). A diferença dessa representação para alguns casos de Simbolização que 

encontramos nos dados é que ela não se desarticula de outra representação (portanto, é destilada), 

servindo como atribuições de traços estéticos aos atores, por isso a chamamos de Estetização. 

 Para os casos de distribuição de papel, antecipamos a constatação de 15 agências por 

Possessivação (“nosso prazer livre e feliz”, “minha namorada”, “amigos meus”). Não há nenhum 

registro por Circunstancialização e aqueles referentes à Participação discorreremos mais adiante ao 

falarmos sobre as seleções dos constituintes da Transitividade. 

 Com esses dados, é nítida uma prevalência pela representação generecizada, cuja constituição 

no total de representações de LGBT corresponde a 218 registros (29% dos casos), isto é, quase um 

terço do variado conjunto existente de mecanismos usados em relação a esse grupo de atores. 

Quando comparadas aos outros resultados, as formas generecizadas são bastante superiores em 

quantidade de ocorrências, chegando a 119 casos além do número registrado pelo segundo recurso 

mais frequente.  

Do ponto de vista estritamente semiótico, essa constatação tem uma implicação evidente: os 

sentidos possíveis de serem construídos sobre os atores LGBT são vagos e, por isso, não favorecem, 

sob uma perspectiva discursiva, a inclusão integral de todos os indivíduos que compõem esse 

coletivo, tal como designamos para a análise. Já do ponto de vista desse tipo de representação como 

prática social particular, entendemos que generecizar LGBT é um modo de disfarçar as características 

particulares de seus atores específicos, que, como vimos no segundo capítulo, possuem demandas 

também específicas. Em outros termos, evitar uma apresentação das individualizações desses atores 

compromete o reconhecimento de seus traços identitários e simula uma igualdade de interesses entre 

o heterogêneo universo das necessidades e das culturas que subjazem a sigla LGBT, conforme já 

discutimos.  

 

b) Representação do grupo “Agentes do Estado” 

 

 Os casos que aglutinam a representação includente dos atores que denominamos “Agentes 

do Estado” se realizaram de cinco maneiras. Duas delas ocorreram de forma impersonalizada: 3 

casos por Abstração (“violência policial”, “estimativa da Polícia Militar” e “número de seguranças”) e 
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outros 2 por Autonomização do Enunciado (“última avaliação da Polícia Militar” e “balanço parcial 

da Guarda Civil”). As outras três maneiras compreendem 3 usos de Generecização (“400 homens”, 

“800” e “equipe”), 8 de Categorização por Funcionalização (“cerca de 300 policiais militantes”, 

“guardas municipais”, “300 seguranças particulares”) e 43 casos de Assimilação por Coletivização 

Não-contável (“SPTuris”, “Companhia de Engenharia de Tráfego”, “Polícia”).  

 Diante desses números, vemos que o total de representações de atores que são identificados 

(direta ou indiretamente) como servidores do Estado em nossas notícias corresponde a 59 casos. 

Destes, a maior parte, como percebemos, realiza-se por meio da Coletivização não-contável, que 

pressupõe a mobilização dos mecanismos lexicais de Personalização (humanizando os atores), 

Determinação (identificando-os), Especificação (com relativa clareza) e Assimilação (agrupando-os). 

Além dessas características, na forma de Coletivização, tais atores são referidos, conforme van 

Leeuwen (2008a), preferencialmente por meio de elementos gramaticais típicos para formação de 

grupos em nossa língua (substantivos que sugerem a ideia de coletividade), em geral nomes que 

funcionam como coletivos e denotam a atividade exercida pela instituição, em vez das ações 

particulares dos atores. 

 Esse tipo de organização estrutural é um recurso que funciona discursivamente como uma 

prática de silenciamento dos atores empíricos (os próprios agentes do Estado – policiais, guardas, 

funcionários da SPTuris e da CET) e dá destaque a entidades como corporações, empresas, setores 

administrativos e às suas ações previstas pela sociedade. Assim, esse tipo de representação majoritária 

em nossos dados indica, conforme van Leeuwen (2008a), implicações na prática de representação 

jornalística. Isso ocorre porque, no bojo das atividades ativistas de LGBT na Parada de São Paulo, 

somando-se as representações por “Abstração”, “Autonomização do Enunciado” e “Generecização” 

ao tipo de Coletivização que constatamos, podemos evidenciar que essa seleção de elementos 

lexicogramaticais produz uma espécie de versão institucional de pessoas por meio de uma imagem 

reificada e abstrata de entidades.   

  

c) Representação do grupo “Simpatizantes” 

 

 Os registros de representação dos atores que agrupamos no coletivo “Simpatizantes” 

compreendem 96 casos. Verificamos 1 caso de Impersonalização (“ampla presença feminina”), 5 

representações indeterminadas (“todo mundo”, “todos que lutam por direitos independentemente de 

serem heterossexuais ou GLBT”), 34 atores generecizados (“simpatizantes”, “cerca de 300 
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voluntários”, “curiosos com máquinas fotográficas”) e 2 casos de Coletivização Não-contável (duas 

ocorrências de “muitas famílias”). Quando individualizados, os agrupamentos desses atores foram 

constatados por: 30 registros de Semiformalização (“aposentada Helena Vieira Vinhal”, “professor 

Vicente Valery”, “arquiteto Luiz Antônio Cesário”), sendo, como podemos ver, alguns deles 

funcionalizados, o que totaliza 8 representações desse tipo (“aposentados”, “Telma Pottini, gerente 

de vendas”, “Cléo Honorato, dona de casa”); 4 casos de Informalização, com três deles também sob 

Identificação Relacional (“filha Maria Júlia”, “mulher Flávia”, “filho Antônio”); 4 registros de 

Afiliação (“pais com filhos nos ombros”, “viúvas com cachorrinhos”); e 8 representações 

classificadas, com algumas informando a identidade sexual dos indivíduos, o que parece ser um 

modo de demarcar que tais simpatizantes não são LGBT (“gente que não é gay”, “heterossexuais”, 

“todos que lutam por direitos humanos”).  

 Esse total de representações, que ainda possui 11 destilações, indica que os atores sociais 

reconhecidos nos textos como “simpatizante do movimento LGBT” são apresentados no discurso 

do jornal Folha de maneira predominantemente individualizada, sendo, em alguns momentos, 

categorizada e, na maior parte das vezes, nomeada. Isso aponta para um tipo de representação 

majoritariamente objetiva e exclusiva, sobretudo quando se constata que a maioria dos registros de 

Nomeação se dá por Antropônimo semiformalizado. 

 Esse traço representacional revela uma imagem objetiva no sentido de que muitos atores 

desse grupo são abordados por meio das formas consideradas mais isentas entre os tipos de 

Nomeação (nem se trata de uma Nomeação por Formalização, que subjaz a uma relação pública, 

hierárquica ou de respeito entre os interactantes, nem corresponde a uma nomeação por 

Informalização, que geralmente pressupõe intimidade, carinho ou uma relação de igualdade entre os 

interlocutores). Por ser semiformalizada, a representação implica, como vimos no primeiro capítulo, 

um grau de objetividade entre quem produz o discurso e quem o consome, já que esse mecanismo 

não envolve claramente nenhuma das consequências semântico-pragmáticas presentes nos outros 

dois polos de Nomeação, tornando a representação menos marcada por traços de subjetividade. 

 Essa característica, na prática, promove a esse grupo – que não é tido como a minoria-alvo 

das ações ativistas LGBT, mas um apoiador desse movimento – uma expressão de identidade sem 

qualquer tentativa de ocultamento, inclusive, em alguns casos, duplamente representada (não apenas 

por Nomeação, mas também por Funcionalização, como vimos). Isso significa, em outros termos, 

que as pessoas simpatizantes não são encobertas, obscurecidas, mitigadas ou objeto de qualquer 

operação representacional que lhes escondam. Ao contrário, elas são, em grande parte, evidenciadas 
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da forma que melhor podemos conhecê-las: através de seus nomes seguidos por sobrenome. Em 

função disso e por corresponder ao modo mais frequente de apresentação desse grupo, 

compreendemos a Semiformalização como o tipo de estratégia padrão usado pela Folha para 

produzir a representação de simpatizantes do movimento LGBT.  

 

d) Representação do grupo “Mercado LGBT” 

 

A representação dos atores que formam o grupo “Mercado LGBT” se realizou por meio de 

40 registros. Constatamos 6 categorias com 7 casos de Destilação: 1 caso de Generecização 

(“comerciantes”); dois tipos de Antropônimo – 3 representações por Formalização (2 de “Betti” e 1 

de “Almada”) e 14 por Semiformalização (“Eron Araújo, cabeleireiro do Studio W do shopping”, 

“Johannes Bayes, subgerente do hotel”, “Márcia Fonseca, diretora comercial da loja”) –; 10 casos de 

Funcionalização, sendo muitos conjugados com a Semiformalização (“proprietária da banca de 

revistas Alfa”, “vendedores”, “lojistas”); 2 registros de Coletivização Contável (“casas noturnas” e 

“nenhuma casa noturna”); e 5 de Coletivização Não-Contável (“casa noturna SoGo”, “boate The 

Week”, “Disponível.com”).  

Essa reunião de representações nos faz ver que os atores sociais apresentados como agentes 

do comércio que tem LGBT como público preferencial (e, portanto, apoiam a ascensão da Parada) 

são referidos no discurso da Folha de forma proeminentemente funcionalizada e semiformalizada. 

Esse dado indica que a maior parte das escolhas lexicais selecionadas para esse grupo exprime um 

modelo de representação em que os atores são vistos por meio de substantivos que denotam a sua 

atividade, ocupação ou identidade num determinado grupo (que, nesse caso, remete à categoria de 

profissionais) e são acompanhados pelos prenomes e sobrenomes (antropônimos) de tais atores. Isso 

evidencia uma dupla representação que focaliza identificações de caráter público que conjugam o 

traço identitário mais objetivo de alguém (seus nomes) a um papel exercido institucionalmente.   

Essa predominância representacional está em consonância com o tipo seleção feita pela 

imprensa sempre que esta precisa se reportar a um grupo de atores que preenchem a função de 

identificar a atuação de segmentos como comércio, religião, ciência, política, dentre outras esferas nas 

quais as pessoas são comumente identificadas por seus lugares na hierarquia dos papeis a serem 

executados dentro de uma entidade específica. Essa operação demonstra que, em se tratando do 

Mercado LGBT, a Folha não fugiu à regra e diferenciou tal grupo dos demais por essa associação 
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entre Funcionalização e Semiformalização, marcando, assim, quem são e o que fazem aqueles/as que 

mercantilizam a cultura LGBT em suas diferentes demandas e sociabilidades.  

Como parte da prática particular de representação jornalística da Folha, essa referência dual 

particulariza e especifica os agentes do gueto comercial – muitos dos quais atuam na manutenção do 

isolamento e da marginalização de LGBT – e configura uma posição do jornal diante do seu editorial, 

que, noutra perspectiva, poderia optar pela prevalência da Coletivização Não-contável como modo 

de tratar esse mercado, o que, sendo assim, acarretaria menor realce a ele. Já no contexto conjuntural 

das ações políticas de LGBT, essa prática particular do jornal implica a reprodução dos valores 

hegemônicos da sociedade capitalista que individualiza e destaca seus agentes propagadores à revelia 

de uma práxis de maior valorização aos movimentos sociais e às organizações civis pró-LGBT, em 

geral representados como aglomerações sem identidade particular.  

 

e) Representação do grupo “Representantes Políticos” 

 

Quanto à representação dos atores que denominamos “Representantes Políticos”, 

constatamos 89 registros, sendo 47 deles destilados. Constam 10 casos de Impersonalização: 7 de 

Abstração (“presença de deputada federal Marta Suplicy [PT-SP]”, “prefeitura”, “Estado”) e 9 de 

Autonomização do Enunciado (“projeto de lei”, “fala do presidente Clinton”, “discursos de 

políticos”). Dentre as formas personalizadas, verificamos: 1 Formalização (“Genoino”), 32 

Semiformalizações (“Marta Suplicy”, “Eduardo Suplicy”, “José Serra”); 1 Informalização (“Marta”); 

1 Classificação (“deputado André Boulerice, da província canadense de Quebec”); 5 Coletivizações 

Contáveis (“políticos do PT”, “políticos”, “partidários da ex-prefeita” e “personalidades da política”); 

e 50 Funcionalizações (“deputado estadual Paulo Teixeira [PT]”, “todos os candidatos à prefeitura de 

São Paulo”, “presidente nacional do PT, José Genoíno”), apresentando um caso do que poderíamos 

entender como Desfuncionalização (“ex-deputada Marta Suplicy”), que caracteriza uma representação 

por meio de identidade, no momento da enunciação, não mais assumida pelo ator representado. 

 Essas realizações apontam a supremacia de uma representação com destaque para 

Semiformalizações e Funcionalizações, formas de representar os atores sociais de uma maneira 

individualizada e destacando identidades importantes para o sujeito representado, analogamente ao 

que já apontamos com outras representações. Além disso, chama-nos a atenção, o fato de 50% dos 

casos gerais mostrarem-se através da Destilação, número que atinge o maior nível entre os grupos de 

representação que examinamos aqui. Esse traço tão comum entre os Representantes Políticos em 
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nossos textos pode nos fazer pressupor a necessidade de sobredeterminar tais atores, com o intuito 

de identificá-los como membros de um conjunto maior que, para ser representado, necessite de 

algumas distinções, como as especificações do cargo político que ocupa (“prefeito”, “líder de 

partido”, “parlamentar”) ou do partido de que faz parte (“DEM”, “petista”, “tucano”).    

 No entanto, o que encontramos em vários casos nas notícias que analisamos foram casos 

formados por sucessivas representações sobredeterminadas na forma de sintagmas adjetivais ou 

apostos, como, por exemplo, nos excertos: “a deputada federal Marta Suplicy (PT), candidata ao 

governo de São Paulo, autora do projeto que cria a Parceria Civil Registrada, que permite a união gay, 

participou da parada” (FSP-29/06/08) e “o deputado André Boulerice, da província canadense de 

Quebec e autor do conjunto de leis aprovado no país, será um dos convidados de hoje” (FSP-

25/06/00). Nesses registros, verificamos uma tentativa do jornal em cobrir o máximo de 

informações que considera relevantes para a citação desses atores nas notícias sobre a Parada, assim 

como para justificar a presença deles nesse evento.  

Dessa maneira, essas estruturações dão relevo a tais sujeitos em muitos momentos do relato e 

os tornam, do ponto de vista puramente semiótico, mais visíveis do que outros, o que lhes garante 

maior inserção lexical, e, do ponto de vista social, revestidos de representações particularizadas e 

destacadas, como vimos acontecer também com o grupo “Mercado LGBT”. Essa tendência, 

portanto, já percebida em duas categorias diferentes, pode indicializar como têm sido representados 

na Folha alguns grupos de significativo acesso à Parada e com o quais a APOGLBT SP vem tecendo 

parcerias público-privadas durante toda história do ativismo LGBT, conforme já discutimos.  

 

f) Representação do grupo “Artistas” 

 

As representações dos atores que, em nossa análise, chamamos de “Artistas” se realizaram de 

várias formas. Dos tipos impersonalizados, constatamos 8 casos de Instrumentalização (“sete carros 

alegóricos”, “16º carro”, “18 carros”) e 4 de Autonomização do Enunciado, sendo 3 por meio da 

palavra “show” (por exemplo, em “show do grupo As Frenéticas”) – que, para nós, identifica uma 

forma de semiose – e 1 através de “cartilha dos go-go boys”. Já os registros personalizados abrangem: 

5 casos de Generecização (“três homens fantasiados de anjos, com asas e o corpo todo pintados de 

prata”, “outros [homens] com arcos prateados presos aos braços e pernas” e “celebridades da tv”), 

que, como percebemos, são amalgamados com representações de Identificação Física, e 64 de 

Especificação. Destes, registramos 7 casos de Assimilação por Coletivização Não-contável (“grupo 
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de música afro”, “bloco de garis”, “Turma do Casseta e Planeta”), 1 de Formalização (“Gagliasso”), 

41 de Semiformalização (“Roberta Close”, “Zeca Baleiro”, “Marisa Orth”), 6 de Informalização 

(“cantor Tiririca”, “Gretchen”, “Rogéria”), 28 de Funcionalização (“30 DJs”, “go-go boys de cueca e 

camiseta”, “apresentadora Luciana Gimenez”), 6 de Classificação (“colombiano Fist”, “mexicano 

Isaac Escalante”, “espanhol Iordee”) e 1 de Avaliação (“top isarelense Offer Nissim, a maior das 

estrelas entre o público-alvo e entusiasta da parada gay paulistana”). Ainda foi possível encontrar 4 

registros de um tipo de Identificação Física, que relacionamos ao estilo de determinados atores, 

como em alguns citados nos exemplos acima  (“dançarinos sem camisa, em geral de sunga branca”), 

1 representação por Simbolização (“anjos”) e, perpassando os casos, 21 registros de Destilação 

dentre todos eles.   

Perante essa diversidade de representações, descobrimos um total de 77 formas para a 

categoria “Artistas” incluída em nossos dados. A maioria esmagadora se situa entre as Especificações 

por Antropônimos semiformalizados e por Funcionalização, indicando, do mesmo modo que nos 

grupos “Mercado LGBT” e “Representantes Políticos”, um discurso que favorece a singularização e 

a identidade profissional dos indivíduos atuantes no jogo da indústria cultural, muitos convidados 

pela Parada a participarem apreciando e demonstrando apoio ao evento. Isso ainda significa que tais 

tipos de representação também demarcam uma expressão predominantemente dupla em relação aos 

referidos atores, embora com mais evidência para a Nomeação semiformalizada do que para a 

Categorização funcionalizada.  

Sendo assim, através de formas substantivas típicas que instanciam tais representações, 

muitos lexemas deram corpo a um modo de tratar os atores do grupo “Artistas”, deixando sobressair 

identidades individuais desses sujeitos, ora como pessoas (através de seus nomes e sobrenomes), ora 

como profissionais (mediante o uso de substantivos e adjetivos que categorizam suas profissões). 

Igualmente à realização representacional dos atores que compõem os grupos “Mercado LGBT” e 

“Representantes Políticos”, essa manifestação da categoria “Artistas” fornece não só visibilidade aos 

indivíduos desses conjuntos, mas também lhes dá um acolhimento com distinção, e 

consequentemente com relevo, diante de tantas Indeterminações, Generecizações e Assimilações 

operadas sobre outros atores. É exatamente nesse processo paradigmático de seleção e estruturação 

das representações dos grupos nominais que observamos os modos de controle representacional 

postos sobre os atores sociais pelo discurso da Folha. 

 

 



322 

 

g) Representação do grupo “Outros” 

 

 Identificando indivíduos que representam pessoas avulsas apresentadas como outros atores, 

ONGs que não fazem parte do segmento LGBT, pessoas declaradamente homofóbicas, a própria 

Folha de São Paulo e outros diferentes grupos, a categoria que denominamos “Outros” corresponde 

ao restante de representações de atores que se apresentaram com baixa frequência em nossos dados e 

que consideramos menos influentes para o processo de representação de LGBT. Num total de 38 

registros, com 7 deles destilados, esse macrogrupo se apresenta nas notícias da Folha por meio de 

distintos mecanismos. 

 Das Impersonalizações, verificamos 4 representações por Abstração (“ameaças”, “diversão”, 

“problemas” e “tom político”, 1 por Espacialização (“Brasil”) e 4 casos de Instrumentalização 

(“dinheiro”, “bandeiras do PSTU e da CUT”, “caminhão da Semina” e “álcool”). Já em relação às 

representações dos atores personalizadas, encontramos 2 formas por Indeterminação (“eles”, 

“quem”), 28 generecizações (“rapazes”, “pessoas”, “idosos”), 24 Coletivizações Não-contáveis 

(“assessoria de imprensa da W/Brasil”, “Semina”, “Associação Paulista Viva”), 10 Coletivizações 

Contáveis (“militantes do PSTU”, “carecas”, “organizações não-governamentais”), 1 caso de 

Classificação (“homossexual Ariel”), 5 registros de Funcionalização (“motorista de táxi”, “arcebispo”, 

“arcebispo de São Paulo”), 10 de Semiformalização (“Edson Silva”, “Leonardo Guimarães”, 

“Cleonice Caetano”) e 1 de Informalização (“Ariel”). 

 Houve, como percebemos, uma tendência em agrupar e generalizar esses atores que 

compõem o conjunto da categoria “Outros”. Em virtude de percebermos uma quantidade 

claramente maior nos números de representação por Generecização e Coletivização Não-contável, 

podemos constatar que o paradigma representacional operado pela Folha para a construção de 

imagens sociais sobre todos os outros atores que restaram em nossa classificação corresponde a um 

desenho discursivo que favorece a imprecisão das características desses sujeitos, o que pode ser 

justificado, talvez, por esses atores serem também reconhecidos pelo jornal como indivíduos 

secundários no jogo representacional de suas notícias.  

 

 Em síntese, para avaliarmos os resultados dessa etapa de análise, precisamos ratificar que um 

ponto central para o estudo da representação dos atores sociais é a questão da escolha. Ao realizar 

um significado através de um item lexical ou um fraseado, o falante está realizando uma escolha 

dentre outras prováveis. Isso faz com que a análise tenha um caráter contrastivo, pois o/a 
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pesquisador/a estará sempre comparando as seleções textuais realizadas, de forma a interpretar quais 

foram suas motivações e/ou os efeitos de sentido dessas seleções. Isso se justifica porque, quando 

escolhemos uma determinada estrutura semiótica para representar alguém ou algum grupo, deixamos 

outras opções de lado, o que pode ser motivado por uma série de fatores de natureza socioideológica 

que possui potenciais impactos políticos na ordem social em que uma determinada representação é 

produzida. Para ilustrar melhor essa característica em nossos dados, agrupamos por meio do quadro 

seguinte as categorias de atores que selecionamos, juntamente com o registro dos mecanismos mais 

presentes para cada categoria.  

 

Ator Mecanismos predominantes 

LGBT Generecização 

Agentes do Estado Coletivização Não-contável 

Simpatizantes Semiformalização 

Mercado LGBT Funcionalização e Semiformalização 

Representantes políticos Funcionalização e Semiformalização 

Artistas Funcionalização e Semiformalização 

Outros Generecização 

Quadro 25 – Categorias de atores incluídos e seus mecanismos predominantes de representação 

  

As escolhas de padrão lexical predominantes para os grupos de atores referidos realizam 

representações que afetam o modo como eles são compreendidos na leitura individual das notícias e, 

por conseguinte, funcionam como práticas particulares de legitimação ou dissimulação, evidência ou 

ocultamento e manutenção ou transformação de imagens sobre quem são e como são tais atores no 

contexto de ativismo tratado. Trata-se de operações semióticas que atuam como verdadeiras 

performances em micro escala de enunciações (no nível lexical) que, ao longo dos anos, constroem e 

fortalecem modos específicos de ver e entender os sujeitos citados nas notícias analisadas. Desse 

modo, cabe, com a revelação dos significados produzidos a partir de tais operações, mapear os 

possíveis efeitos de sentido provenientes da representação de LGBT – principais atores referidos – 

quando comparados a outros, tanto aqueles decorrentes de diferentes possibilidades de escolhas 

semióticas quanto aqueles relacionados aos demais atores também referidos nas notícias sobre a 

Parada. 
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 Dentre os efeitos produzidos pelos mecanismos que identificamos como prevalecentes, 

conforme assinalamos no quadro anterior, constatamos uma gradação de significados capazes de 

posicionar diferentemente as representações dos atores que reconhecemos nos dados. Enquadrados 

na categoria de atores incluídos por Determinação (isto é, como possíveis de ser identificados com 

relativa clareza de identidade nos textos), esses mecanismos variam, de acordo com o grupo que 

representam, entre dois polos de representação: das referências por Generecização, e, portanto, sob 

categorizações polissêmicas de significação, às significações por Antropônimos classificados por 

Semiformalização, ou seja, por meio da conjugação de prenomes e sobrenome de pessoas. Essas 

duas extremidades são entremeadas por outras duas realizações: representações de Coletivização 

Não-contável – mecanismo que se aproxima da Generecização, por ser reconhecido como uma 

prática de agrupamento de pessoas em geral por meio de nomes próprios identificadores de 

instituições e, portanto, apagadores de identidades particulares – e de Funcionalização – mecanismo 

de representação que, embora categorize os atores por seus papéis no interior de grupos, aproxima-

se da Semiformalização porque, como esse tipo de Antropônimo, também marca a individualização 

de pessoas, mesmo que por meio de substantivos comuns. A imagem a seguir sumariza essa reflexão. 

 

    

Generecização > Coletivização Não-contável > Funcionalização > Semiformalização 

     

Representação 
com baixo grau 
de identificação 

dos atores 

Representação de pessoas  
por meio de grupos 

Representação de 
pessoas por meio de 
papéis exercidos em 

grupos 

Representação com 
alto grau de 

identificação dos 
atores 

    

Figura 39 – Contínuo dos mecanismos de representação predominantes nas notícias analisadas 

  

Nesse contínuo, LGBT e os atores da categoria “Outros” ocupam o polo com a mais baixa 

identificação de atores, realizado pela Generecização, e as pessoas simpatizantes do evento e do 

movimento LGBT são representadas como os atores mais e melhor identificados. Dentre essas 

possibilidades representacionais encontram-se os Agentes de Estado, que são referidos por meio dos 

nomes das corporações de que fazem parte, o Mercado LGBT, os Representantes Políticos e os 

Artistas, grupos representados tanto pelas funções que ocupam em suas profissões e atuações 

políticas quanto através de seus nomes, sendo, por essa segunda característica, também 

individualizados com alto grau de identificação. As implicações que essas formas de representar têm 

na prática particular jornalística correspondem a construções de imagens distintas que, quando 
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associadas aos papéis e aos significados desses atores no processo político de visibilidade e luta por 

direitos sociais de LGBT, produzem ideários capazes de fundamentar as maneiras como as pessoas 

em geral podem se posicionar diante do ativismo LGBT. 

 As estruturas de Generecização usadas para LGBT e Outros são praticamente as mesmas 

(“pessoas”, “multidão”, “público”, “grupo”). Geralmente elas se materializam em substantivos 

comuns e coletivos e fazem com que ambos os grupos de atores assemelhem-se em suas 

representações. Com isso, os indivíduos protagonistas da ação noticiada (a Parada), atores que 

organizam, participam ativamente e espontaneamente do evento e representam os sujeitos mais 

interessados por esse acontecimento, têm suas identidades tão ocultadas quanto aqueles que as 

notícias apontam como depreciadores do movimento LGBT (grupos declaradamente homofóbicos, 

como os carecas), religiosos ortodoxos contrários a esse tipo de ativismo (a exemplo de padres 

entrevistados pela Folha para emitir opiniões sobre a Parada), entre outras pessoas que não possuem 

qualquer diálogo com os pleitos políticos de LGBT. Nesse sentido, cabem alguns questionamentos: 

A serviço de quem pode estar essa equivalência representacional? Como ela pode afetar a 

compreensão sobre quem são e o que fazem LGBT? Debateremos sobre essas questões adiante no 

tópico da análise interpretativa, com o objetivo de, juntamente a isso, responder às perguntas que 

nos fizemos no projeto de nossa pesquisa.  

 Além das descrições que citamos aqui, vimos que esses atores que constituem o grupo 

chamado “Outros” também são bastante representados por Coletivização não-contável, embora a 

frequência com que esse mecanismo os instancie seja inferior do que a Generecização. Isso faz com 

que a imagem deles também se aproxime da representação que receberam aqueles que chamamos 

aqui de Agentes do Estado, atores que a Folha representa por meio de suas atuações como 

servidores públicos. Para referirem-se a eles, as notícias os tratavam por meio de Assimilações 

realizadas, no geral, por substantivos próprios que indicam os nomes das instituições nas quais os 

indivíduos representados trabalham (“Polícia Militar”, “CET”, “SPTuris”), o que os coletiviza através 

de uma representação reificada, sem qualquer referência à personalização dos sujeitos trabalhadores. 

Com isso, esse mecanismo aproxima os Agentes do Estado dos formatos generecizados de LGBT e 

do grupo Outros, mas avança para uma especificação dos atores na medida em que identifica os 

sujeitos da representação como parte integrante de um grupo identificável. Ou seja, diferentemente 

da Generecização, nesse caso, os indivíduos podem ter alguma identidade percebida: são agentes da 

Polícia ou servidores da Companhia de Engenharia e Tráfego, por exemplo. 



326 

 

 Esse traço identificador, se realizado mediante o uso de substantivos comuns 

caracterizadores das profissões (“os policiais”, “os funcionários da CET”), materializaria, conforme 

van Leeuwen (2008a), um mecanismo de representação por Funcionalização, categoria bastante 

comum entre todos os casos que constatamos no nosso corpus e estratégia predominantemente 

conferida na representação dos atores aglutinados nos grupos “Mercado LGBT”, “Representantes 

Políticos” e “Artistas”. Isso significa que os atores convidados pela organização da Parada a 

participar do evento como divulgadores e apoiadores do movimento LGBT, bem como aqueles que 

ajudaram a financiar o evento (seja investindo em carros alegóricos e trios elétricos ou no marketing 

comercial da ABRAT GLS, seja por meio de verbas públicas destinadas a ações em favor dos direitos 

humanos) foram representados nas notícias da Folha por uma categorização que favoreceu a 

dimensão dos papéis (em geral profissionais) que eles exercem num grupo maior (“empresário”, 

“prefeita”, “cantor”).  

 O destaque para esses papéis é, quase sempre, amalgamado aos nomes e sobrenomes desses 

atores, forma de Destilação que caracteriza esses sujeitos tanto por identidades coletivas quanto 

individuais e faz, assim, com que eles se aproximem do tipo de representação empreendido para os 

Agentes do Estado e de um modo especificado de representar atribuído predominantemente aos 

atores que chamamos de “Simpatizantes”. Nesse bojo, a Coletivização não-contável, a 

Funcionalização e a Semiformalização geram possibilidades de perceber e entender os atores sociais 

constantes nas notícias da Folha sobre a Parada, uma vez que, com a mobilização desses mecanismos 

instancia respectivamente representações unicamente institucional, institucional e pessoal e apenas 

pessoal. Quando relacionamos cada uma delas aos grupos de atores que citamos, podemos constatar 

que os sujeitos associados diretamente ao evento pela Folha ou, segundo esse jornal, convidados 

pelos organizadores da Parada para propagarem os ideais do movimento LGBT têm suas identidades 

individuais e pessoais silenciadas e, portanto, não aparecem como pessoas em si (como no caso dos 

Agentes do Estado) ou abordadas parcialmente, à sombra de suas identidades públicas e submetidas 

às instituições (como em “Márcia Fonseca, diretora comercial da loja Diesel” [Mercado LGBT], 

“senador do PT, Eduardo Suplicy” [Representantes Políticos] e “cantora Laura Finochiaro” 

[Artistas]).  

 Como efeito de sentido na prática social, a elipse total das identidades pessoais e a 

combinação de traços individuais com características de grupo retiram as responsabilidades da pessoa 

e as emprega a instituições ou grupos. Ao contrário disso, e conforme já apresentamos, revelam-se as 

representações das pessoas simpatizantes à Parada e ao ativismo LGBT. Para essas, a 
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Semiformalização foi imperante, o que dá evidência e caráter bastante privado e individualizador às 

pessoas reportadas dessa forma pelo jornal (“Helena Vieira Vinhal”, “Érica Soares”, “Arnaldo de 

Souza”). Isso implica ver que os indivíduos destacados pela Folha como admiradores, apoiadores e 

incentivadores do movimento LGBT, mas que não constam nas notícias como sendo exatamente 

LGBT, estão envolvidos com essa causa acima de tudo como cidadãos, independentemente de suas 

identidades associadas às profissões que possuem, às religiões que professam, aos partidos políticos a 

que estão afiliados, enfim a possíveis grupos de que fazem parte. Esse dado ainda fornece a ideia, ao 

contrário do que se apresentou sobre os atores referidos anteriormente, de maior responsabilização 

pessoal e, portanto, de maior volição e interesse. 

 Dessa forma, diante dos dados que se apresentam, cabe focalizarmos as expressões que 

LGBT receberam, posto que é a representação desses atores o motivo maior de nossa pesquisa. 

Portanto, quanto aos resultados de descrição desses atores, pudemos ver uma gama de possibilidades 

lexicais em grupos nominais e sintagmas preposicionais. No interior dela, chamam a atenção o uso 

majoritário das Generecizações, que é dirigido ao público expectador da Parada, seja em casos 

destilados (na maior parte com Classificação de orientação sexual), como no exemplo 44, ou em 

outros completamente generecizados, a exemplo do excerto 45. 

 

(44) 

“Cinco grupos de homossexuais vão comandar, a partir das 13h de hoje, uma caminhada na avenida 

Paulista (região central de SP)” (FSP-28/06/97) 

 

(45) 

“Em São Paulo, a parada gay cresceu. Segundo a Polícia Militar, 3.500 homossexuais e simpatizantes 

participaram da manifestação, que durou três horas. No ano passado participaram 500 pessoas” 

(FSP-29/06/98) 

 

 As duas possibilidades apresentam-se comumente em trechos de destaque do Resumo 

(Abertura, Linha Fina, Título) e, como vimos, pode se estruturar em lexias compostas que agregam 

substantivos e caracterizadores, como adjetivos e numerais. Além disso, fazem-se comuns também 

casos de substantivos que denotam coletividade, como em 46; registros apenas de numerais, a 

exemplo de 47; de substantivos comuns derivados de adjetivos, conforme vemos em 48; e 

substantivos comuns de significação bastante genérica (adjetivados ou não), como no exemplo 49. 
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(46) 

“Nesse carro havia uma espécie de guindaste com plataforma que era estendida sobre a multidão” 

(FSP-26/06/00) 

 

(47) 

“Homossexuais querem reunir 100 mil hoje” (FSP-25/06/00) 

 

(48) 

“Estará na parada também a bandeira do arco-íris, com 50 metros de comprimento, que será aberta 

assim que os participantes começarem a caminhada” (FSP-27/06/99) 

 

(49) 

“Mas, até as 19h, ainda havia quatro carros de som e muita gente terminando de descer a avenida 

Consolação” (FSP-26/06/00) 

 

 Tais possibilidades de representação são instanciações de diferentes pessoas que entendemos 

representarem o público LGBT que acompanha a Parada e que, em muitos momentos das notícias, é 

representado também por pronomes pessoais de referência anafórica, como no uso da palavra 

“manifestante”, típica realização co-referencial de atores que aparecem no texto por seus nomes 

semiformalizados ou por meio de Funcionalizações e Coletivizações. Essas e outras manifestações 

lexicais ainda se mostraram comuns, contudo em pequena quantidade, quando o grupo LGBT 

revelou-se realizando a representação de membros da organização da Parada ou de pessoas 

específicas do público, as quais, segundo as notícias, declararam ser lésbicas ou gays. 

 Diante dessas representações genéricas de atores declaradamente ou supostamente LGBT em 

nossos textos, percebemos que, diferentemente da alta visibilidade conferida a eles, como vimos 

antes, a análise da representação a partir da classificação dos itens lexicais como instanciadores dos 

mecanismos de representação, conforme van Leeuwen (2008a), mostra-nos que há, no nível da 

significação promovido por estruturas micro do discurso, algumas restrições quanto à identificação 

desses indivíduos. Isso nos possibilita desenvolver um contraponto epistêmico a partir dos 

postulados da Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday & Matthiessen (2004). Se pensarmos nos 

resultados obtidos com a análise da visibilidade, constatamos que, em relação à estratificação macro 
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dos níveis mais externos do sistema linguístico (Contexto de Cultura e Contexto de Situação), a 

práxis discursiva sobre LGBT nas notícias da Folha compõe padrões de Gênero e Registro numa 

direção expositiva e includente para a representação desses atores, em virtude da alta frequência de 

notícias sobre a Parada, bem como da estruturação e localização dessas notícias e da típica seleção de 

citação dos atores LGBT, como relatamos. Por outro lado, com base nos resultados da análise da 

representação, como vimos até agora, verificamos que, sob a realização do nível do Conteúdo e da 

Lexicogramática, o discurso que analisamos produz um significado genérico e dissimulador, posto 

que o uso majoritário dos termos que representam os atores LGBT forma um padrão lexical de 

representação sem identificações demarcadas com clareza. A imagem a seguir procura ilustrar essa 

reflexão. 

 

 

Figura 40 – Contraponto de resultados sobre a representação de LGBT – análises da visibilidade e da 
representação nos grupos nominais  

 

Esse contraponto será elucidado na análise interpretativa, quando o discutiremos à luz de 

reflexões sobre os efeitos de sentido dessa diferença representacional na rede de práticas em que está 

inserido o nosso problema. No próximo tópico, relatamos a análise da Transitividade, objeto 

lexicogramatical de nível oracional que também nos ajudou a compreender a representação dos 

atores em nosso corpus. No fim desse tópico, apresentaremos novamente um esquema comparativo 

LGBT: visíveis e acessíveis 

LGBT: 
pouco identificávies 

 

Resultados da 
análise da representação 

(Estruturas micro 
de significação) 

 

Resultados da  
análise da visibilidade  

(Estruturas macro  
de significação) 
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do que constatamos nos três níveis de análise de discurso com os quais operamos: a análise da 

visibilidade e as duas formas de analisar a representação. 

 

4.1.3.2.2 Representação no Sistema de Transitividade 

 

Para o modelo de análise que efetuamos sobre o Sistema de Transitividade, focalizamos a 

categoria que denominamos “LGBT”. A partir da análise das orações em que os atores dessa 

categoria estiveram presentes, pudemos identificar substancialmente o que ocorre com as outras que 

citamos na análise dos itens nominais. Com isso, nessa etapa do estudo, (1) averiguamos quais 

Processos foram mobilizados nas orações em que LGBT ocuparam lugar de Participante incluído e 

(2) examinamos que papéis semânticos ocupam esses atores na relação transitiva com tais Processos. 

Os resultados dessa análise são listados a seguir, sob o acompanhamento de comentários acerca do 

que constatamos e, em alguns momentos, de comparações com outras possibilidades de realizações 

estruturais na escolha das orações.  

Dentre todas as sentenças nas quais verificamos a participação de itens lexicais intanciadores 

de LGBT, aquelas formadas por Processos Materiais preponderaram. Isso demonstra que, em nossos 

dados, esse grupo recebeu maior representação por meio de atividades físicas passíveis de 

visualização e que afetam diretamente alguém ou algo. Verificamos 360 casos de orações com 

Processos Materiais (“reunir”, “levar”, “atrair”). Dentre eles, 80 são de orações Médias e 280 de 

orações Efetivas (como respectivamente nos exemplos “no ano passado participaram 500 pessoas” 

[FSP-29/06/98] e “Parada Gay atrai 20 mil manifestantes em São Paulo” [FSP-28/06/99]). 

 Constatamos que LGBT assumiram o papel temático de Ator em 221 registros (como em 

“Gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros fazem ato para cobrar união civil e leis contra 

discriminação” [FSP-25/06/00]); de Meta em 129 orações, (conforme vemos em “a parada aglutina 

todos os segmentos do mundo gay” [FSP-27/06/99]); de Recebedor em 9 casos (a exemplo de “a 

passeata foi animada por sete carros alegóricos, uma bandeira de 50 metros de comprimento com as 

cores do arco-íris [...] e centenas de balões coloridos” [FSP-28/06/99]); e de Cliente em 3 enunciados 

(como em “o professor universitário Jean Wyllys [...] respondia aos gritos histéricos dos fãs” [FSP-

30/05/05]). Não verificamos nenhum caso em que LGBT possuísse lugar de Escopo.  

Os resultados nos mostram ainda que 185 registros correspondem a orações em que LGBT 

assumem papel de Ator em ações criativas, quase sempre na condição de Atores que afetam os seus 

próprios contextos culturais (a exemplo de “cinco grupos de homossexuais vão comandar, a partir 
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das 13h de hoje, uma caminhada na avenida Paulista” [FSP-28/06/97]) e 36 outros registros 

apontam essa mesma função de LGBT em ações transformativas (como podemos ver em “os 

manifestantes planejam também quebrar CDs do cantor Tiririca” [FSP-28/06/97]). Sob o horizonte 

desses resultados, vemos que LGBT, nas orações que os representam como atores envolvidos em 

ações materiais, aparecem como indivíduos majoritariamente capazes de produzir algo, sujeitos 

agentes de muitas atividades, embora mais no sentido de fazer algo sobre o entorno de seu próprio 

campo de ação do que de modificar alguma coisa da sociedade em geral. Entretanto, mais diante 

relataremos como identificaremos as representações de LGBT em outros tipos de orações e, a partir 

daí, sob uma avaliação contrastiva das escolhas lexicogramaticais, revelaremos o que visualizamos 

como resultado geral. 

Dentre as ocorrências de Processos Mentais envolvendo LGBT, detectamos 31 registros. 

Desses, 19 são de Cognição, 3 correspondem ao tipo Percepção, 7 são de Afeição e 12 de Desejo. Os 

excertos a seguir exemplificam respectivamente esses usos: “Os manifestantes planejam também 

quebrar CDs do cantor Tiririca” (FSP-28/06/97); “Rogério vestiu-se de freira e ficou coberto da 

cabeça aos pés, para não ser reconhecido por familiares” (FSP-23/06/03); “‘Fui em todas as edições e 

adoro o clima’” (FSP-17/06/06); “homossexuais querem reunir 100 mil hoje” (FSP-25/06/00). Para 

esses casos, há 26 registros em que LGBT assumem papel de atores Experienciadores de fenômenos 

relacionados ao seu próprio universo cultural e 8 casos em que ocupam função de Experienciadores 

de fenômenos relativos a outrem. Na primeira situação, esses sujeitos são predominantemente 

Experienciadores de Processos Mentais de Cognição (“a drag queen Duda Mendonça acredita que a 

realização e o crescimento da parada são uma ‘vitória’ para a comunidade gay” [FSP-22/06/03]) e, na 

segunda, de Afeição (“muitos têm medo de passear nas ruas de São Paulo e preferem a segurança do 

shopping” [FSP-10/06/07]). Além disso, verificamos 3 situações em que elementos do contexto de 

atuação de LGBT assumem a função de Fenômeno de outros atores, tendo, nesse caso, o Processo 

Mental de Cognição em 2 desses registros (como em “Polícia Militar estima que 200 mil pessoas 

participaram da quinta edição do evento” [FSP-18/06/01]).  

Esses resultados nos evidenciam que LGBT como Participante em enunciados com 

Processos Mentais são representados em nossos dados predominantemente como atores 

Experienciadores de ações ligadas à cognição. No entanto, essas ações se dão quase sempre como 

formas de pensar as suas próprias práticas, que, na maioria das vezes, estão ligadas ao processo de 

planejamento da Parada. Nesse sentido, tais resultados nos apontam para um tipo de imagem sobre 

LGBT que valoriza as atividades mentais que esses sujeitos desempenham, porém, de acordo com os 
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dados, em poucos casos essas atividades envolvem outros atores, o que pode deixar entrever para o 

público-leitor a representação de uma postura egocentrada.  

 Já em orações com Processos Relacionais, LGBT foram encontrados 140 vezes. Dos 

Intensivos Atributivos registramos 66 casos (como em “o público estava tímido” [FSP-27/06/99). 

Nesses, encontramos 44 orações em que LGBT se apresentam como Portador e 22 em que esses 

atores são Atributos. Em alguns casos, esses atores são Atributos de orações em que também são 

Portadores e, em outros (a maioria), os Atributos são adjetivos que denotam aspectos positivos e, 

não raro, características de ternura e alegria (“divertidos”, “feliz”, “alegre”, “carinhoso”, “disposto”, 

“otimista”, entre outros). Já os Intensivos Identificativos apresentaram-se em 43 casos (como no 

trecho “Número é o triplo do registrado em 98” [FSP-28/06/99]). Dentre eles, 26 vezes LGBT 

foram representados como Característica e 17 vezes como Valor. Nos casos em que esses atores 

assumem papel de Característica de um Valor que não corresponde a alguém com identidade LGBT, 

os Participantes que ocupam o lugar do Valor geralmente estão ligados a elementos da Parada 

(“carros alegóricos”, “lema da Parada”, entre vários outros).  

Quanto aos Circunstanciais Atributivos, confirmamos 6 registros (como em “no primeiro 

[trio], estarão o comando da Associação da Parada e convidados especiais” [FSP-22/06/03]), sendo 

todos eles correspondentes a orações em que LGBT assumem papel temático de Portador. Os 

Circunstanciais Identificativos aparecem 8 vezes em nossos dados (a exemplo do excerto “ainda 

estamos no caminho da profissionalização” [FSP-27/06/99]), 5 com LGBT na função de 

Característica e 3 de Valor. Já os Possessivos Atributivos realizaram-se em 4 orações que 

apresentaram LGBT como Participantes. Destas, 2 trazem registros de LGBT como Possuidores e 2 

de LGBT como Possuídos. Por fim, no total de orações com Processos Relacionais Possessivos 

Identificativos (como no exemplo “os organizadores [...] avisam que a parada é de todos que lutam 

por direitos humanos” [FSP-25/06/00]), deparamo-nos com 22 casos, onde 16 apontam LGBT 

como Possuidores e 6 como Possuídos. Desses casos, 8 registros apresentaram LGBT como 

Possuidores de seus pares e elementos associados à Parada. 

Com isso, é possível enxergar que a grande maioria das representações de LGBT com 

Processos Relacionais envolve esses atores na condição de Portadores de Intensivos Atributivos e 

muitos dos quais, como vimos, na condição de Portadores de Atributos que denotam felicidade e 

prazer. Isso reforça a nossa hipótese de que a atribuição de qualidades a LGBT está quase sempre 

ligada a esse tipo de associação. Enunciados como “Leandro veio disposto a abrir a carteira” (FSP-

10/06/07), “‘Mostraremos aos outros como somos divertidos!’” (FSP-10/06/12) e “‘Estou feliz 
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porque nada atrapalhou a festa’” (FSP-18/06/06) nos indicam como são tratados tais atores. Esse 

dado tem efeito particular no conjunto dos outros resultados que aqui descortinamos; efeito este que 

será nosso objeto de discussão mais adiante ainda neste tópico.   

Quanto aos casos de Processos Comportamentais, LGBT podem ser vistos em 27 orações, 

geralmente instanciados por verbos como “desfilar”, “gritar”, “cantar” e “dançar” (a exemplo de “os 

participantes cantaram o ‘Hino à Diversidade’ e a ‘Ave Maria’” [FSP-18/06/01]) e com a maior parte 

deles (11 casos) estruturados em orações Médias (como em “manifestantes [...] dançavam ao som de 

Ivete Sangalo, Cazuza e Cássia Eller” [FSP-30/05/05]). Com o uso dessas orações, tais atores 

ocupam 10 vezes o lugar de Comportantes de situações em que os Comportados são eles próprios 

ou elementos relativos a eles (como em “Toronto, no Canadá, [...] contou 850 participantes” [FSP-

22/06/03]) e nenhuma vez em que os Comportados são outros atores. Além disso, verificamos que, 

em 5 situações representadas, LGBT atuam como Comportados de atores cujas identidades são 

diferentes das suas (como, por exemplo, em “o arquiteto Luiz Antônio Cesário, 41, levou a filha 

Maria Julia, 8, para ver a festa” [FSP-03/06/02]). Isso nos mostra, semelhantemente aos casos em 

que LGBT se apresentam por meio de orações Materiais, que esses atores, quando foram reportados 

nas notícias através de Processos Comportamentais, apresentam-se predominantemente como 

agentes de ações, mas, nos enunciados em que há um objeto afetado por sua ação, este se identifica 

como sendo do próprio entorno da Parada.  

 Talvez resultados como esses evidenciem uma conclusão tautológica sobre tais casos, haja 

vista o nosso corpus se compor de notícias acerca de um evento onde a performance dos 

participantes é fundamental para o seu sucesso e recaia sobre o estilo de vida desses mesmos 

participantes. No entanto, não podemos desconsiderar que as escolhas dos padrões lexicogramaticais 

são variadas tanto quanto são os propósitos comunicativos, as ideologias que subjazem essas 

escolhas e os efeitos de sentido que elas podem gerar. Em outras palavras, alegamos que, por 

exemplo, selecionar orações Médias para o uso de representações com Processos Comportamentais é 

uma opção de fraseado que conduz a significados diferentes daqueles que são capazes de produzir 

orações Efetivas, nas quais os Participantes que funcionam como objeto da ação podem ser 

revelados e, com isso, instaurada uma representação que posiciona diferentes sujeitos entre si. 

Podemos dizer, dessa maneira, que os comportamentos de LGBT representados nas notícias que 

analisamos poderiam receber outras representações caso muitas orações Médias apresentassem 

desdobramento. É nesse sentido que não concebemos como tão tautológica em si a conclusão a que 

chegamos.  
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Já em relação aos casos dos Processos Verbais, podemos notar a presença de LGBT em 77 

orações (como “Pereira afirmou ainda que, em uma reunião com a PM na quarta-feira, recebeu 

garantia de segurança” [FSP-28/06/99]), funcionando algumas delas como indicadoras de citações 

diretas (a exemplo de “‘queremos um artigo específico para o ódio, que defina o crime e as 

penalidades’, disse Jesus” [FSP-25/06/00]). Desse número de casos, 60 são de orações em que 

LGBT ocupam lugar de Dizente de algo relativo a si mesmos ou a seus pares (“no trio elétrico da 

Amam [...] Maria Stella Moreira Pires, a Mana, 62, dizia nunca ter visto parada gay com tamanha 

participação de mulheres” [FSP-30/05/05]) e em nenhuma LGBT são Dizentes que tratam de 

assunto ligado a outrem. Também não encontramos nenhum registro que evidencia LGBT 

ocupando a função de Receptor ou Alvo. No entanto, constatamos, em 13 orações, que LGBT está 

envolvido no constituinte Verbiagem, citado como mensagem emitida por um ator que não é LGBT 

(a exemplo de “a Polícia Militar [...] falava em 2 milhões” [FSP-11/06/07]).  

Desses casos, registramos 39 ocasiões em que LGBT ocupam lugar de Dizentes de Processos 

considerados Neutros (como em “a atual organização já anunciou que, em 2004, haverá um tema 

direcionado aos idosos e adolescentes”), 3 orações em que atuam como Dizentes de Processos 

Estruturais (por exemplo: “‘A melhor forma de os empresários apoiarem a parada não é estar nela, é 

oferecer o melhor serviço para quem vem à cidade. É isso que faz as pessoas virem’, completa 

Almada” [FSP-14/06/09]) e 21 casos em que esses atores são representados como Dizentes de 

Processos Ilocucionários: 20 Assertivos e 1 Comissivo (respectivamente em: “São Paulo ultrapassa 

San Francisco e sedia maior evento homossexual do mundo, afirmam organizadores” [FSP-14/06/04] 

e “a maioria dos religiosos [...] está propondo um hino pela paz” [FSP-27/06/11]).  

Além dessas classificações previstas nas teorias que citamos, encontramos também 3 casos de 

Processos Verbais que significam ações enunciativas e, ao mesmo tempo, comportamentais. 2 deles 

aparecem aglutinando esses dois significados através do verbo “brincar”, por exemplo em: “‘é 

incrível. Nunca vi tanta gente assim. Essa parada faz com que a de Amsterdã pareça sem graça’, 

brincou ele, já enturmado, dançando ao lado de um dos 25 carros alegóricos” (FSP-14/06/04). E o 

outro apresenta de modo justaposto os dois significados, ao expor que o ator diz algo enquanto se 

comporta de uma determinada maneira: “perguntou, enquanto tascava em Mathilde um beijo tão 

casto quanto os ‘selinhos’ de Hebe Camargo em convidados do SBT” (FSP-30/05/05). Com esses 

casos, podemos ver a dupla atuação de LGBT, como Dizente e Comportante, em níveis de 

instanciação diferentes. Porém, não nos debruçaremos sobre essa análise, em função do número 
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pouco representativo dos casos, entretanto importa considerar tais registros, a fim de evidenciarmos 

essas possibilidades de realização lexicogramatical. 

Diante desses dados sobre os Verbais, percebemos que LGBT são bastante representados em 

orações formadas por esses Processos, principalmente sob o papel temático de Dizente, isto é, muito 

mais como enunciador de algo do que como receptor ou assunto do que os outros dizem. Esse traço 

aponta para uma representação que fornece autonomia para esses indivíduos. Contudo, como 

podemos perceber com nossos resultados, essa autonomia está limitada a mensagens em que eles 

próprios são o assunto de atos como “dizer” e “falar”, representados, como vimos no primeiro 

capítulo, como ações estritamente ilocucionárias, isto é, tendo seus propósitos do enunciar apagados.  

Por fim, no que diz respeito às orações Existenciais, verificamos 11 sentenças com atores 

LGBT (instanciação ínfima de participação de LGBT se comparada com os registros de outros 

Processos de que esses atores foram participantes). Dentre elas, estão os usos de “haver” e “ter” – o 

primeiro mobilizado em trechos do discurso direto do locutor e o segundo de citações das falas de 

entrevistados/as (distinção que provavelmente se deu em função de a Folha primar pela redação da 

forma “haver”, considerada prescritiva no português brasileiro [FOLHA DE S. PAULO, 2007], por 

exemplo, respectivamente: “para os organizadores, havia 1,3 milhão de pessoas” (FSP-23/06/03) e 

“‘se tem lésbica no horário nobre da Globo, seu eu pago meus impostos e sou dona do meu nariz, 

quem vai me proibir de vir’” (FSP-30/05/05). Se compararmos com a quantidade de participantes 

Existentes nas outras categorias (total de 3 casos), veremos que, com essa realização de fraseado, 

LGBT recebeu uma maior focalização como sujeitos presentes na Parada. Mais adiante teceremos 

comentários novamente sobre esses dados.  

Como súmula dessas observações que até discorremos sobre a Transitividade, podemos 

verificar seis traços representacionais predominantes de LGBT comparados aos dos outros atores: 

Existência, Performance Jubilosa, Cognição Sobre Si, Enunciação Sobre Si, Atribuição Jubilosa e 

Agência Mantenedora. Eles se relacionam respectivamente às representações em orações com os 

Processos Existenciais, Comportamentais, Mentais, Verbais, Relacionais e Materiais – classificação 

que segue a ordem da menor para a maior frequência de orações com esses atores e que sumariza 

uma possibilidade de compreensão sobre os efeitos de sentido gerados a partir do uso desses 

Processos e dos papéis predominantes que LGBT assumiram na relação semântica com eles. 

Ademais, tais traços categorizam as formas como esses atores são identificados no recorte ontológico 

que fizemos. 
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Nesse sentido, verificamos que o traço de Existência (revelado sob as constatações do uso 

dos Processos Existenciais) nos mostra o mais simples e menos impactante deles, pois aponta apenas 

para uma representação de ocorrência dos atores LGBT na Parada. Trata-se, por isso, no nível da 

prática social particular que a Folha executa com suas notícias, de uma instanciação de registro ou 

conferência desses indivíduos no evento em que organizam. Em outras palavras, é como se o jornal 

nos dissesse “LGBT estavam lá”, “fizeram-se presentes na passeata”, e, com excertos como o 

exemplo que podemos ver adiante, pudesse inscrever esses indivíduos no discurso sobre o evento. 

 

(50) 

“Mas, até as 19h, ainda havia quatro carros de som e muita gente terminando de descer a avenida 

Consolação” (FSP-26/06/00) 

 

Mais do que um mero dado constativo da quantidade de participantes da Parada, se 

considerarmos que a realização de orações com esse tipo de Processo é quase escassa quando o 

periódico abordou outros atores, trechos como o que vemos no exemplo 50 marcam um 

posicionamento do jornal em assinalar a mobilização da população em participar do evento. Isso 

produz uma interpretação para quem lê a notícia capaz de auxiliar no entendimento de que a Parada 

recebeu adesão popular, que muitas pessoas identificadas como LGBT se fizeram presentes. Em 

virtude disso, esse processo de representação configura-se também, tal qual o mecanismo de inclusão 

que já citamos, como uma estratégia de ocorrência e visibilidade da atuação de LGBT na Parada.  

Esse traço de Existência – positivo, portanto, num programa de visibilização das formas de 

vida LGBT e do projeto político que o movimento LGBT dá vazão – divide lugar no nosso corpus 

com representações de práticas comportamentais engendradas pelos atores LGBT (e que são 

instanciadas no estrato lexicogramatical pelos Processos Comportamentais). Sobre elas, verificamos 

dados de uma construção de imagem em que esses indivíduos são tratados como agentes de 

comportamentos geralmente festivos (o que vai dialogar, em certo grau, com a representação por 

meio dos Processos Relacionais, como veremos). Abaixo situamos uma parte dos dados para melhor 

visualização. 

 

(51) 

“A drag queen Kary Furacão, de Niterói (RJ), comemorou, toda vestida de rosa, sua oitava vinda a 

São Paulo para desfilar no evento” (FSP-14/06/04) 
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Esse exemplo equipara-se a outros cujos verbos apresentam semântica semelhante e faz 

alusão a performances exibicionistas e de entretenimento (“Quartier subiu no capô, dançou e mexeu 

com a multidão”, “as lésbicas [...] cantavam e dançavam”, “mesmo com a temperatura em torno de 

12C, muitos desfilaram só de sunga”). Em outros termos, essa seleção de fraseado e desses tipos de 

verbos fomentou uma concepção já clichê sobre todos os atores LGBT: o esquema de um modelo 

de comportamento caracteristicamente performático e caricaturesco. Além disso, como referido 

antes, em algumas ocasiões, esses comportamentos de LGBT produzem um escopo de atuação sobre 

aspectos ligados aos próprios contextos desses atores, mas, na maior parte dos casos, conforme 

relatamos, realiza-se sob o uso de orações Médias, o que demonstra uma escolha do jornal em 

focalizar a performance em si, e não a relação comportamental que os atores podem estabelecer com 

outros entes. 

Esse traço que produz sentidos em torno de uma Performance Jubilosa, diferentemente da 

Existência, instaura um enquadre de representação sobre os atores LGBT capaz de reproduzir 

estigmas de identidade já empedernidos socialmente. Entretanto, considerando sua baixa frequência 

nos dados, concentremo-nos nos demais traços, aspectos não somente mais presentes, mas também 

realizados sobre orações Efetivas, isto é, orações estruturadas num formato que nos permite 

reconhecer com mais clareza os papéis dos Participantes agente/afetador e paciente/afetado. É nesse 

modelo que se encaixam os traços Cognição Sobre Si e Enunciação Sobre Si.  

O primeiro é fruto do conjunto de orações por meio de Processos Mentais, que, na 

reincidência de registros, ajudou a produzir uma representação de LGBT em suas práticas de 

experiências intangíveis. Dentre as quais, foram privilegiadas aquelas relativas às operações cognitivas 

desses atores, como evidencia o exemplo 52. 

 

(52) 

“quem viu as notícias ficou assustado com a violência e não planejou a viagem” (FSP-17/06/06) 

  

 Em vários casos semelhantes, LGBT foram representados/as como Experienciadores/as de 

tais Processos. Em muitos desses registros, tais atores ocuparam a função de Experienciadores de 

fenômenos característicos de seus contextos de vida, o que, no conjunto total das notícias, ajudou a 

sedimentar uma imagem desses indivíduos como pessoas voltadas mentalmente para si e sua vida, 

ainda que os objetos do pensamento sejam, quase sempre, tratados por lexias que fornecem uma 
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imagem vaga sobre o que foi pensado (“participação do público”, “realização da Parada”, “todos os 

preparativos”). Contudo, em virtude de tal tipo de Processo Mental ser o majoritário nos dados, essa 

representação opera com uma ideia de LGBT como “pensadores”, “atores reflexivos”, a despeito de 

outras possibilidades, caso os demais tipos de Mentais fossem predominantes (“atores perceptivos” 

“atores afetivos”, “atores aspirantes”). Essas características, juntamente com o traço que 

denominamos Enunciação Sobre Si (este referente à participação de LGBT em orações com 

Processos Verbais), dão corpo a constantes representações de LGBT como agentes de ações cujo 

escopo envolve um determinado objeto afetado, distintamente dos traços “Existência” e 

“Comportamento Jubiloso”, resultados respectivamente de processos constativos e de performance 

sem Transitividade. 

 Ainda que, na posição de Dizentes, LGBT também tenham recebido uma representação de 

agentes que produzem algo sobre si mesmos, é por meio dos Processos Verbais que conseguimos 

ver com mais nitidez os contornos do objeto afetado. O exemplo a seguir identifica que, ao contrário 

do uso das vagas expressões para realizar os Fenômenos, a caracterização da Verbiagem pode figurar 

como um dado específico e sob a forma de oração projetada que envolve Processo Material (em 

geral, em citação direta). 

 

(53) 

“‘Viemos em um ônibus que a prefeitura cede todo ano para quem quiser participar da parada’, disse 

a cabeleireira Gisele Akell” (FSP-14/06/04) 

 

Essa representação de fala do exemplo 53 constitui um processo pelo qual o ator social 

referido é agente de uma ação enunciativa que engloba aspectos relativamente determinados e 

perceptíveis através de um período, que, por sua vez, engloba outros Participantes e Processos. Esse 

tipo de dado, ao imprimir mais clareza à ação de afetamento e ao objeto afetado, informa melhor as 

propriedades do contexto situacional LGBT falado e, com isso, deixa ainda mais evidente a ação dos 

atores LGBT sobre eles mesmos. De mesmo modo, constatamos que esse traço de Enunciação 

Sobre Si constroi-se predominantemente sob o uso de verbos que não exprimem o propósito 

comunicativo ou o estado emocional do Dizente (aqueles que, como citamos no primeiro capítulo, 

são chamados de Neutros). Nesse sentido, podemos perceber mais uma manobra discursiva da Folha, 

qual seja, a de produzir uma representação de LGBT como locutores per si, omitindo suas intenções 
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no jogo interacional (“perguntando”, “respondendo”, “interrompendo”) e na prática social 

(“admitindo”, “prometendo”, “impondo”).  

Assim, tais particularidades em ambos os traços referidos (Cognição Sobre Si e Enunciação 

Sobre Si) ganham significativa expressão na dinâmica de representação de LGBT na Folha não 

apenas pela quantidade maior de registros de orações em que se realizam, mas também pela 

qualidade de funcionamento da Transitividade nessas orações e pela singularidade dos papéis 

temáticos que os Participantes LGBT assumem em tais casos. Entretanto, são os traços de 

Atribuição Jubilosa e Agência Mantenedora aqueles que mais se destacam em nosso corpus, uma vez 

que são promovidos pela realização de representações de LGBT por meio das orações mais 

presentes nos textos, Relacionais e Materiais. 

Com esses dois traços, a representação de atores LGBT alcança maior atenção nos dados, o 

que faz com que selecionemos algumas informações de ambos para concluir o perfil representacional 

que esses atores recebem nas notícias sobre as Paradas. Em síntese, podemos dizer, então, que a 

representação de LGBT na Folha de S. Paulo, delimitada sob o recorte de notícias que fizemos, é 

tributária ao uso dos Processos Relacionais e Materiais, assim como aos papéis prevalecentes que 

LGBT ocuparam, quais sejam de Portador e Ator, como vimos. A conjunção desses dois registros 

forma a representação dominante desse grupo no discurso da Folha. 

Nas orações em que LGBT ocupou o lugar de Portador, os Processos, conforme já 

apresentamos, eram majoritariamente Intensivos Atributivos. Os Atributos aos quais LGBT estavam 

relacionados possuíam, na maior parte dos casos, também como já citamos, uma carga semântica 

associada à sensação de júbilo e animação, revelando uma forma de representação cujos efeitos de 

sentido promovem (ao modo dos registros de comportamento desses atores) um enquadre 

identitário já bastante arraigado no imaginário social sobre esses indivíduos. É nesse sentido que tal 

realização lexicogramatical auxilia na constituição desse traço que chamamos Atribuição Jubilosa. O 

exemplo 54 nos mostra novamente sua manifestação. 

 

(54) 

“‘O pessoal é muito alegre. A gente sente o amor no ar porque os gays são mais carinhosos’” (FSP-

18/06/06) 

 

 Esses tipos de atribuição reconhecem uma faceta da personalidade de LGBT (não 

necessariamente inerente a esse grupo), mas a exaustão dos registros nas notícias que analisamos – 
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compondo a maior parte dos Processos Relacionais, que, por sua vez, é o segundo tipo de Processo 

que mais envolve LGBT nesses textos – gera um padrão representacional que, como sabemos, 

engendra um discurso e, portanto, a dimensão de uma prática social particular sobre LGBT. Sob essa 

perspectiva, tal dimensão é capaz de produzir arranjos na rede de práticas que envolve 

representações de LGBT, como veremos no próximo tópico.   

Quanto à manifestação dos casos em que LGBT assumiram o papel temático de Ator, os 

Processos Materiais, como vimos, apresentaram-se com uma frequência maior em orações cujos 

verbos têm natureza Criativa e não Transformativa (como “organizar”, “ocupar”, “acompanhar”, 

entre outros). O exemplo 55 demonstra essa situação. 

 

(55) 

“Gays, lésbicas, travestis e transexuais realizaram em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília 

manifestações ontem para celebrar o Dia Internacional do Orgulho” (FSP-29/06/98) 

 

 O grande uso desses tipos de Processo associado a realizações em orações cujos participantes 

correspondem aos papéis de Ator e Meta (ambos LGBT, ou Ator LGBT e Meta como algum 

elemento da Parada) desvela uma representação que edifica o traço de Agência Mantenedora. Isso se 

explica pela seleção lexical de verbos cuja semântica aponta apenas para a manutenção ou, no 

máximo, para a criação de produtos ligados ao universo cultural do próprio ativismo LGBT, sem 

qualquer sinalização de ações diretas sobre a realidade social mais ampla. Igualmente, esse traço se 

fortalece quando percebemos que, ao contrário dessa escolha para LGBT, os outros atores incluídos 

nas notícias são referidos, em muitos casos, por meio de orações em que ocupam a função de 

agentes de ações físicas Transformativas sobre atores sociais diferentes de si, como vemos no 

exemplo 56. 

 

(56) 

“um show do grupo ‘As Frenéticas’ encerrou a parada” (FSP-03/06/02) 

 

Registros como esse, comuns em orações que possuem como Atores os grupos de Artistas, 

Agentes do Estado e Outros, revelam um contraste em relação aos poucos casos de orações 

Materiais quando LGBT são atores de Processos Transformativos. Em tais situações, os atores que 

compõem esse grupo são comumente responsáveis por alterar o trânsito de São Paulo, ação que 
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desencadeia a imagem de indivíduos causadores de transtorno e representa o evento da Parada como 

um acontecimento que ocasiona incômodo no fluxo de transportes da cidade. Uma sentença típica 

desse caso pode ser vista no excerto 57. 

 

(57) 

“Parada muda o trânsito na avenida Paulista e no centro” (FSP-17/06/01) 

 

 Assim, sob essas descrições, caracterizamos a representação de LGBT no nível oracional e 

concluímos que os efeitos de sentido provenientes das realizações lexicogramaticais mais comuns 

sobre esses atores (notadamente a junção dos últimos dois traços que expomos) são potencialmente 

propiciadores de orientar leituras reprodutoras de significados hegemonicamente difundidos acerca 

da população LGBT e de seus pleitos políticos por direitos sociais e humanos, quais sejam: aqueles 

que sustentam o ideário, como indicamos no segundo capítulo, de que essa população é composta de 

sujeitos animosos, irreverentes e incapazes de verdadeiras rupturas sociais. Tais descrições constatam 

que esses efeitos de sentido não constituem produtos arbitrários, mas resultam de combinações 

frequentes entre itens lexicais e estruturas de fraseados que dão forma ao Campo das notícias que 

analisamos. 

 É a partir do acesso de leitores/as à esfera desse Campo que os referidos significados ganham 

expressão e revelam-se, na prática social da notícia jornalística, como um exercício de agendamento 

do assunto distribuído e consumido no seio social e, por consequência, também do agendamento de 

parte do sistema de conhecimentos que circulam na sociedade em geral e que, ao longo dos anos 

(como no intervalo de tempo em que foram publicadas as nossas notícias), ajudam a consolidar 

representações coletivas de alta escala, responsáveis, muitas vezes, pelo estabelecimento de crenças e 

preconceitos. Estas normalmente alimentam culturas e promovem valores que sustentam formas de 

desigualdade social, como aquelas que historicamente envolvem LGBT na condição de atores 

oprimidos, cujos interesses ainda são permanentemente considerados irrelevantes na dinâmica da 

vida social hodierna.  

 

4.1.3.2 Síntese dos resultados da análise da representação  

 

 Se sintetizarmos os resultados que observamos de nossa análise da representação, chegamos à 

elaboração de quatro características da identidade representacional de LGBT em notícias sobre a 
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Parada do Orgulho LGBT de São Paulo veiculadas pelo jornal Folha de S. Paulo. Elas estão descritas 

no quadro a seguir e correspondem a um retrato resultante da análise de visibilidade (característica 1) 

e da análise da representação (características 2, 3 e 4).  

 

1. Visibilidade 

Como fruto dos dados constatados na análise da visibilidade, percebemos que LGBT 
compõem um grupo de atores de bastante notoriedade, participando de estruturas de 
destaque na notícia.  

2. Inclusão 

A partir dos resultados da primeira instância de análise da representação, verificamos que 
LGBT não só têm visibilidade, mas também são bastante citados e possuem suas falas 
reportadas com frequência, por isso recebem um alto grau de inclusão na notícia. 

3. Imprecisão 

O fato de serem visíveis e bastante incluídos/as nas notícias que analisamos não isentou 
LGBT de uma representação imprecisa quanto à referência de suas identidades, conforme 
constatamos na análise de representação nos grupos nominais. 

4. Imobilidade e Estigma 

Já por meio da análise de representação nos grupos verbais, vimos que LGBT atuam como 
agentes de ações com baixo alcance de transformação social e são dotados das já 
estigmatizadas qualidades de “alegre” e “irreverente”, por exemplo. 

Quadro 26 – Características da identidade representacional de LGBT (resultados finais) 

 

 A ordem desses itens não é aleatória, mas simboliza uma gradação de representações 

reveladas por níveis de análise e estruturação semiótica. A primeira característica pode ser 

identificada com base em uma análise de macroestruturas das notícias; a segunda, através da 

observação das operações de Inclusão e Exclusão de atores; a terceira, por meio da classificação dos 

mecanismos de Inclusão; e a quarta, a partir do exame da Transitividade entre Processos e 

Participantes. Além disso, esse quadro representa ainda dois níveis de enquadre analítico: o primeiro, 

composto pelos dois itens iniciais, corresponde ao nível de análise que pode ser feita dos elementos 

da camada mais externa de leitura, aquela referente às estruturas que podem ser percebidas numa 

observação mais desavisada e, portanto, é menos ofuscada; já o segundo, formado pelos demais itens, 

consiste no nível de análise que pode ser operada sobre a camada mais interna de leitura, aquela 

relacionada aos elementos linguísticos aos quais nos atentamos quando fazemos uma leitura mais 

pormenorizada e, portanto, é mais latente. 
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 Esses resultados montam um painel que nos guiou a uma análise interpretativa capaz de 

responder às questões que nos inquirem sobre o papel desse discurso da Folha na rede maior de 

práticas sociais que envolve a conjuntura de militância política do movimento LGBT e o lugar da 

imprensa no jogo de representações e no exercício de agendamento social sobre essa conjuntura. 

Para tanto, reservamos o próximo tópico com o objetivo de relatarmos como se deu essa análise. 

 

4.2 ANÁLISE INTERPRETATIVA 

 

A Análise Crítica do Discurso não pesquisa a linguagem como sistema semiótico nem como 

texto isolado, e sim como discurso e momento da prática social. Desse modo, cabe a um estudo que 

se debruça sobre essa perspectiva desenvolver não apenas uma análise descritiva sobre o problema, 

mas também uma interpretação dos efeitos desse problema na prática e na rede de práticas em que o 

objeto de estudo se enquadra. É, em função disso, e, sob o horizonte epistêmico da Teoria Social do 

Discurso (FAIRCLOUGH, 2003), que procedemos à discussão deste tópico, a fim de 

desenvolvermos um pouco da análise interpretativa que consideramos pertinente para este estudo.   

Assim, faz-se importante voltarmos a considerar que, num texto jornalístico, a práxis de 

produção discursiva é, como já debatemos no terceiro capítulo, um exercício de agendamento 

cotidiano das práticas sociais de milhares de pessoas. Nesse sentido, ela, portanto, configura-se como 

uma prática social não somente capaz de noticiar acontecimentos, mas também auxiliar na 

construção do ponto de vista sobre os fatos que nos norteiam todos os dias, selecionando a pauta de 

muitas conversas, intervindo em problemas sociais agudos e, não raras vezes, sensibilizando-nos 

sobre a condição de vida de alguém ou de algum grupo.  

O requintado arsenal de estratégias, manobras e manipulações semióticas dessa produção 

discursiva é responsável por tal construção na medida em que compreendemos que as escolhas de 

linguagem feitas pelos jornais são, como declaramos no primeiro capítulo, parte fundamental de uma 

ação sobre o mundo, cujos impactos são minuciosamente planejados e executados pelos atores que 

atuam na empresa jornalística (nas camadas hierárquicas do Poder, Controle e Acesso) para causar, 

através do consumo mercadológico do produto de informação que confeccionam, efeitos necessários 

de adesão ideológica no público-leitor, os quais conduzem a manutenção de hegemonia da empresa 

no mercado editorial. Diante disso, esse arsenal de linguagem faz uso de elementos que chamam a 

atenção para a leitura, assim como de mecanismos de representação dos constituintes apresentados 

na notícia, sobretudo dos atores sociais. Sob essa perspectiva, em nossos dados, constatamos que 
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diferentes recursos semióticos produziram efeito conativo à leitura das notícias sobre a Parada, bem 

como ajudaram a construir determinada representação a esse evento e aos indivíduos envolvidos nele.  

Com isso e em função de entendermos de que forma esses recursos podem dialogar com as 

estruturas sociais que os sustentam e, ao mesmo tempo, que resultam de seu funcionamento 

(respectivamente aquelas referentes à ordem social que entorna os significados do movimento LGBT 

e as estruturas que sustentam a dinâmica midiática da imprensa), interpretaremos, à luz dos subsídios 

epistemológicos e históricos que apontamos, o que o resultado das descrições dos referidos recursos 

semióticos pode nos evidenciar de uma prática social particular da mídia brasileira (no jornal Folha de 

S. Paulo) sobre LGBT em ativismo por garantia de iguais direitos humanos, equidade e justiça social. 

Nesse caminho, efetuamos leituras sobre o grau de visibilidade da Parada e seus atores e sobre a 

qualidade de representação destes, ambos resultados já descritos em seções deste capítulo. Os 

próximos tópicos desenvolverão o relato de ambas explanações, considerando que elas informam 

uma parte significativa (dimensão semiótica) do que consideramos nosso problema de pesquisa e, 

simultaneamente como preveem as ciências críticas, do que consideramos um problema 

característico de nossa sociedade, qual seja: o status representativo, na imprensa hegemônica, de 

grupos minoritários de poder e direitos sociais, em especial dos atores cujas identidades sexuais e de 

gênero são tratadas como periféricas.   

   

4.2.1 Leituras do grau de visibilidade da Parada e dos atores LGBT 

 

Para Spink & Spink (2005, p. 08) 

 

O Brasil é um país desigual porque, no dia-a-dia, em cada momento, em cada lugar, 
práticas desiguais são consolidadas e reproduzidas. A desigualdade não é um azar 
histórico, um vírus que se propaga pelo ar e, muito menos, uma conspiração de um 
grupo restrito. A desigualdade é sustentada no cotidiano pelas ações de todos, ao 
impor, ao aceitar ou ao considerar que algo é normal. 

 

Nesse sentido, conforme esse autor e essa autora, a desigualdade está ancorada aos nossos 

hábitos culturais cotidianos, muitos dos quais são sustentados por práticas de poder produzidas e 

consumidas nas assimetrias entre os indivíduos e os diferentes aparelhos ideológicos que auxiliam na 

manipulação das representações e, portanto, na manutenção de imaginários, preconceitos e crenças. 

Nesse processo, a imprensa tem papel fundamental porque a representação de espaços públicos 

plurais e democráticos depende, em alto grau, das condições de visibilidade oferecidas pela mídia 
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sobre as ações que a população empreende em nome da justiça social e em protesto à tão comum 

falta de igualdade de poder social, que, em nossa sociedade, impossibilita certos indivíduos de 

exercerem sua cidadania.  

Sob esse horizonte e em suas práticas coletivas e lúdicas de ação pública pela garantia de 

direitos sociais e oportunidades equânimes, o movimento LGBT tem se encontrado no alvo do 

jornalismo impresso em pautas que permitem construir imagens favoráveis ou desfavoráveis dos 

atores desse pleito. Sendo assim, quando um jornal como a Folha de S. Paulo (representado pelas 

pessoas que compõem o seu Poder, Controle e Acesso) seleciona determinadas formas semióticas 

potencialmente capazes de produzir significados de visibilidade ou ocultamento para reportar um 

acontecimento como a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, ele, ao mesmo tempo, rege férteis 

modos de linguagem, que sob a manipulação de estratégias discursivas requintadas, podem orientar a 

maneira de inúmeras pessoas enxergar o assunto tratado e os atores sociais envolvidos nesse assunto, 

atribuindo-lhes mais ou menos inserção social e, por conseguinte, igualdade ou desigualdade de 

oportunidades de serem abordados, vistos e entendidos pela população. 

Isso está totalmente atrelado ao que preconiza a Linguística Sistêmico-Funcional quando 

afirma que escolhas semióticas são opções entre paradigmas da linguagem, ou, para além disso, ao 

que declara a Teoria Social do Discurso quando aponta que uma produção discursiva a partir dessas 

opções são, em si, parte de uma prática social, responsável dentre outras coisas, pela mobilização de 

representações. A atuação da Folha sobre um modo de construir uma estrutura semiótica de 

visibilidade da Parada e seus atores pode, a depender das versões lexicogramaticais mobilizadas, 

revestir de valor e relevância social o fato noticiado (conferindo-lhe, assim, poder de igualdade, 

acesso e representação) ou mitigar, e até apagar, a sua pertinência. Desse modo e a partir de um olhar 

descritivo sobre as operações movidas por esse jornal em suas notícias acerca da Parada, conforme 

delimitamos em nosso estudo, buscamos compreender os efeitos de sentido nas práticas sociais que 

alguns elementos contextuais à produção discursiva da Folha exercem no trabalho de tornar visível 

esse evento e, por consequência, exercem também no acesso que pode estreitar o contato entre o 

evento e o grande público, que é leitor desse periódico.  

Com base em algumas informações referentes à produção da notícia, percebemos que, para 

chegarmos a essa compreensão, precisávamos reconhecer os padrões desses elementos contextuais 

em nossos dados. Ao constatarmos o alto grau de visibilidade que as notícias sobre a Parada e os 

atores que delas fazem parte receberam, voltamo-nos à concepção de que quanto mais pautado e 

publicado for um determinado acontecimento, sobretudo em espaços populares (como em cadernos 
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de grande interesse público) e quanto mais registrados na esfera externa da notícia (Resumo) e nos 

recortes de citação direta forem os atores e as ações agregadas a ele, mais tematizado, perspectivo e 

notável é o acontecimento e, portanto, mais chances ele tem de ser observado, conhecido e debatido 

pela opinião pública. Nesse sentido, constatamos que o jornal impresso Folha de S. Paulo 

desempenhou um importante papel em prol da principal ação política lúdica de visibilidade do 

movimento LGBT brasileiro. 

Se considerarmos que, na história do ativismo LGBT mundial, os diferentes meios de 

comunicação de massa, na maior parte das vezes, colocaram-se veementemente contra os pleitos das 

minorias que compõe esse coletivo, o fato de o maior jornal do Brasil garantir esse nível de 

visibilidade coloca a imprensa brasileira num lugar de importante mediadora entre as ações desse tipo 

de movimento e a população. Diante disso, a pauta que esse periódico produz sobre a Parada revela 

o esforço que os atores do Controle (pessoas que ocupam o papel de editor/a, pauteiro/a, repórter e 

redator/a) vem empreendendo sobre a noticiabilidade de tal evento – esforço esse que, como vimos, 

está assegurado pelas medidas impostas pelo Poder do jornal, isto é, seus proprietários e suas 

ideologias. 

Em virtude disso e por sabermos que a maior instância hierárquica da Folha compreende um 

forte oligopólio empresarial em nosso país, traduzimos tal esforço como uma espécie de prática 

totalmente vinculada aos interesses desse oligopólio no jogo do mercado. Em outros termos, 

entendemos que a grande visibilidade que LGBT ocupa nas capas da Folha representa um forte 

instrumento para reafirmar a manutenção hegemônica desse jornal consolidado como líder no 

mercado brasileiro de comunicação há anos. Mas como? Em que a notoriedade da Parada e do 

ativismo LGBT favorece a Folha? E, ao contrário, o que os atores desse tipo de militância, assim 

como todas as pessoas LGBT, ganham com o referido esforço em promover as expressões de vida e 

a luta por direitos desse segmento populacional? As respostas estão na conexão entre os dados 

fornecidos pelas pesquisas sobre o problema e o contexto conjuntural particular da Folha de S. Paulo 

(segundo e terceiro capítulos) e os resultados de nossa análise de visibilidade da Parada e seus atores.  

Mais ainda, a resposta está na explicação de que, não somente o alto grau de visibilidade, mas 

também o frequente perfil de inclusão de atores LGBT em notícias jornalísticas fabricam uma 

imagem de que o jornal está vinculado às formas mais contemporâneas de ativismo, o que lhe 

fornece consequentemente uma imagem positiva no mercado de comunicação e não se dissocia em 

nada do modelo de atuação vanguardista de marketing que o Grupo Folha vem exercendo durante 

toda a sua histórica, conforme vimos no terceiro capítulo. Assim, em mais uma atuação de 
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investimento para adesão popular, a Folha assume um discurso includente do movimento LGBT 

desde o primeiro ano da Parada, posição que funciona, da mesma forma que outras estratégias de 

interlocução social que esse jornal já empreendeu, como uma espécie de trunfo para se aproximar 

não apenas do público interessado pela Parada, mas também da visibilidade de todo suporte de 

Mercado que esse evento recebe.  

Completamente associado a isso, nas notícias que analisamos, vemos um grande número de 

referências a LGBT, constatamos uma enorme quantidade de trechos de entrevistas cedidas por 

atores LGBT ligados aos grupos de militância e identificamos representações de muitas pessoas que 

se dizem (ou a notícia deixa entrever que são) homossexuais ou travestis. Esse grau de acesso do 

público-leitor ao universo desses sujeitos não é por acaso. Suas razões, como supracitado, estão 

vinculadas a uma postura vantajosa do jornal, mas também, como numa via de mão dupla, favorece 

o ativismo LGBT na medida em que, por intermédio de tais inserções e práticas de visibilidade, esse 

movimento é conhecido a nível nacional no Brasil. Isso configura um movimento de 

retroalimentação que envolve um diálogo entre o poder das estruturas de comunicação e alcance 

consolidadas pelo oligopólio do Grupo Folha e a atuação do evento social que é a Parada. Nessa 

seara, entrelaçam-se interesses de ambos os lados, conhecidos e justificados em alguns pontos do 

segundo e terceiro capítulos.  

Para além dessa relação, lembramos que a alta visibilidade de atores LGBT compreende uma 

práxis discursiva que, por ser potencialmente capaz de produzir repercussões significativas no modo 

de a população enxergar a causa LGBT, configura-se numa estratégia de efeito positivo para essa 

comunidade, ainda que percebamos mais adiante suas limitações. Consideramos positivo porque, em 

si, essa prática vai na contramão do que historicamente os meios de comunicação fizeram e, ao 

menos, possibilita que a Parada seja difundida em várias partes do Brasil, encorajando grupos 

organizados de LGBT a fazerem o mesmo e chamando a atenção de muitas pessoas para, ao menos, 

informarem-se sobre o que é uma parada desse tipo e o que almejam seus atores. 

Ao conhecermos a conjuntura geral do ativismo LGBT no Brasil, percebemos que esse efeito 

tem surtido grande impacto social, pois, nos últimos dez anos, boa parte dos jornais brasileiros 

passaram a agenciar as notícias sobre a Parada e fizeram outros estados conhecer a realidade da 

maior versão desse evento no mundo, bem como o poder de articulação política do movimento 

LGBT na cidade pioneira desse tipo de ação. Somado a isso, o tratamento de visibilidade dado pela 

Folha a esse acontecimento passou a ser, principalmente nos últimos oito anos, apenas um ponto de 
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cobertura do Grupo Folha, que, em seus diferentes “tentáculos” empresariais no mercado de 

comunicação, vem registrando a realização da Parada. 

Outro aspecto de interesse para a análise da visibilidade diz respeito à duplicidade de 

representação que recebem LGBT no tocante aos traços de efeito representacional que citamos no 

tópico sobre a representação por seleção de atores incluídos e excluídos. A antítese de resultados que 

apontam, por um lado, a alta inserção de LGBT envolvidos em ações de impacto social (grande 

frequência de inclusões como atores de ações materiais) e, por outro, uma inserção com baixa 

autonomia e destaque secundário (LGBT incluídos como objetos de suas próprias ações e 

apresentados predominantemente nos Relatos) aproximam os resultados desse nível de análise da 

análise da representação que comentaremos no próximo tópico. Essa dupla instanciação e, por 

consequência, seu duplo efeito de sentido, faz-nos perceber que, da escolha de pauta à publicação e 

distribuição das edições que analisamos, o lugar do movimento LGBT na Folha de S. Paulo, embora 

nítido e acessível, não deixa de ser marcado pela regulação da ideologia conservadora tão 

característica da imprensa no Brasil, como relatamos no terceiro capítulo. Seguindo a mesma leitura 

da análise descritiva, no próximo tópico, apresentaremos considerações sobre a qualidade de 

representação dos atores LGBT e veremos o quanto é possível enxergar os resquícios dessa ideologia 

nos dados que analisamos. 

 

4.2.2 Leituras da qualidade de representação dos atores LGBT 

 

Nos últimos anos, o esforço conjunto de diversos grupos ativistas LGBT no mundo inteiro 

tem promovido mudanças estruturais na forma como muitos países vêm lidando com a construção 

de direitos sociais voltados à população LGBT. Para citar poucos exemplos, algumas nações da 

América do Sul têm conseguido avançar nessa agenda: Uruguai, Equador e Chile aprovaram leis 

importantes nos últimos anos e, além deles, Colômbia e Bolívia têm demonstrado possibilidades reais 

de votação de proposições legislativas. Já na Argentina, país considerado vanguardista nesse tipo ação, 

a presidente Cristina Kirchner, posicionou-se publicamente a favor da aprovação do casamento 

igualitário e, ao entregar os novos documentos de identidade às pessoas transexuais, com seus nomes 

adequados, pediu perdão em nome do povo argentino por violar e não garantir os direitos dessas 

pessoas por tanto tempo. Além disso, recentemente o presidente dos Estados Unidos, Barack 

Obama, posicionou-se em defesa dos direitos humanos dessa população, afirmando a importância 

dos movimentos sociais organizados na construção de uma nova realidade e, no Reino Unido, um 
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projeto de lei que garante a união civil de pessoas do mesmo sexo foi aprovado por ampla maioria 

em primeira votação no Parlamento. 

Entretanto, na contramão desse movimento, o Brasil, ainda que possua muitos avanços, 

como registramos no segundo capítulo, não tem encontrado uma resposta eficaz para a construção 

de um ambiente político que permita a aprovação de leis para criminalizar atos de homofobia e que 

concomitantemente garanta políticas públicas eficientes nos âmbitos da cultura, do trabalho, da 

saúde e da educação, para, mesmo que de maneira emergencial, reduzir o número de violações 

cotidianas contra a população LGBT. Ao contrário disso, a presidente Dilma Rousseff, sequer já 

recebeu o movimento LGBT brasileiro para conhecer um pouco mais sobre as opções políticas 

demandadas por seus integrantes e saber da realidade atroz em que vive boa parte dos estimados 19 

milhões de LGBT no Brasil. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal de Deputados 

passou a ser presidida recentemente por um pastor evangélico que, em várias situações públicas, já se 

revelou contrário aos direitos sociais dirigidos a LGBT. Inúmeros casos de impunidade a grupos 

homicidas que sistematicamente violentam e matam LGBT são correntes no cotidiano de várias 

cidades. Essas e outras fotografias do estado de coisas em que se encontram as condições culturais e 

políticas para a lida do movimento LGBT no Brasil de hoje estão provocando diferentes ações de 

protesto, cujo ápice da mobilização se encontra na Parada do orgulho LGBT de São Paulo.  

Em virtude dessa reação histórica que em 2013 completa 17 anos, a pauta da imprensa 

hegemônica brasileira vem sendo tecida sob formas e argumentos de várias ordens. O modo como a 

linguagem verbal é usada por essa imprensa para tratar das práticas de contestação e as conquistas 

desse tipo de movimento consiste atualmente num forte objeto de manipulação sobre as 

informações dessas mesmas práticas e conquistas; manipulação esta produtora de representações 

potencialmente capazes de orientar o foco de observação e compreensão sobre a cultura, as 

demandas e a história da população LGBT. A exemplo disso, o caso da Folha de S. Paulo que 

analisamos aqui nesta tese engendra, como já vimos, registros de representação que compreendem 

globalmente elementos lexicogramaticais realizadores de efeitos de sentido possíveis de construir 

uma imagem sobre LGBT como indivíduos agentes de ações materiais de alcance limitado sobre seus 

próprios contextos culturais, sem poder de transformação direta da ordem social e qualificados como 

irreverentes e animosos – atributos já estigmatizados para esse grupo populacional.  

Tal retrato, de acordo com os postulados epistêmicos realistas que edificam a perspectiva 

crítica dos estudos mais recentes preconizados por Norman Fairclough (2003) na Teoria Social do 

Discurso, compõe parte dos ingredientes da rede de práticas que envolve as operações 



350 

 

representacionais lato sensu sobre LGBT e suas ações coletivas de ativismo em nosso país. Isso 

significa que esse exercício semiótico da Folha em torno da Parada realiza uma forma particular 

dentre as muitas possibilidades de representação social existentes sobre atores LGBT e seu ativismo. 

Nesse contexto, empregar estruturas textuais, itens lexicais e fraseados que tenham potencialidades 

para construir essa referida representação equivale a simultaneamente (1) promover uma extrema 

inserção desses indivíduos e suas ações no plano de discussão pública – na medida em que são 

noticiados com destaque pelo periódico jornalístico de maior tiragem e circulação em todo o Brasil – 

e (2) delimitar um semblante de impotência e restrição política na representação desses sujeitos e suas 

práticas – uma vez que a combinação dos recursos textuais usados para referir esses sujeitos produz 

significados que levam a esses efeitos de sentido.  

Essa díade ideacional não se revela contraditória se pensarmos que a atuação dos elementos 

semióticos que a instanciam o fazem por meio de realizações diferentes nos estratos do sistema de 

significação da linguagem Para a primeira prática, o modo de realização, como vimos, funciona 

através da organização estrutural macro da elaboração do gênero notícia e da frequência de inclusões 

de itens lexicais, o que, como também já apresentamos, atua sobre o estrato da composição do 

Registro e, portanto, da formação do Contexto de Situação, responsável, nesse caso, por garantir a 

função primordial do gênero discursivo: informar e dar visibilidade a um acontecimento. Já para a 

segunda, a realização semiótica atua sobre estruturas linguísticas micro, que através da tessitura 

textual, revela-se como componentes lexicais e gramaticais e, portanto, como constituintes do estrato 

da Lexicogramática, responsável por formar, a partir de itens lexicais e do Sistema de Transitividade, 

representações de atores específicos no texto, isto é, responsável por construir um modo específico 

de ver e orientar a leitura para a imagem dos indivíduos citados. 

Essa segunda prática, em seu papel performativo no modo de indicação de como são as 

pessoas e os grupos referidos no texto, tem, conforme van Leeuwen (2008a) e Halliday & 

Matthiessen (2004), forte potencial para provocar olhares particulares sobre a realidade. Sendo assim, 

em relação a LGBT, é por meio da realização dessa segunda prática que o discurso (como 

representação) do jornal Folha de S. Paulo é ativado. Na conjunção com os outros elementos não-

discursivos da prática social, esse modo particular de produzir significados sobre os atores LGBT em 

situação de Parada impera sobre o conjunto de dados que levantamos durante a análise descritiva. O 

resultado geral confere a tal periódico um discurso que direciona as pessoas que lêem o jornal e todas 

aquelas que acompanham as notícias agenciadas por ele a entenderem LGBT na Parada de São Paulo 
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como meros coadjuvantes de suas práticas, indivíduos sem identidade própria e em constante estado 

de contentamento. 

Tais características, delimitadas a partir dos resultados que já esmiuçamos, têm efeito direto 

no modo como esses atores sociais serão tratados pela sociedade. Isso porque, no processo gradual 

diacrônico de reforço desse discurso durante todos os anos de publicação das notícias, o jornal ajuda 

a enquadrar na sociedade um modelo paradigmático de ideia sobre LGBT em suas atividade lúdicas 

de militância que pode desencadear as seguintes consequências na rede de práticas sociais efetivas 

que envolve esse grupo em suas atividades de sociabilidade e luta política: 

1. em função do alto grau de Generecizações empregadas, é possível não ocorrer, por parte da 

população em geral, uma identificação específica de LGBT como organizadores/as e militantes do 

movimento homônimo – o que afeta a adesão da opinião pública quanto aos pleitos de LGBT, pois 

sem serem reconhecidos, esses atores podem receber menos apoio; 

2. dadas as limitações de atuação por meio de Processos Materiais Criativos, as práticas de 

mobilização pública de LGBT mais visíveis correm o risco de serem interpretadas como ações de 

alcance restrito, muitas vezes ligadas apenas à produção dos eventos de militância – efeito que toca 

diretamente na forma como o poder público pode dirigir atribuições aos membros da comunidade 

LGBT em suas representações políticas, relegando a eles papéis coadjuvantes e de baixo impacto em 

políticas de direitos humanos e sociais; 

3. por causa das atribuições estritamente ligadas aos domínios lúdicos de festa e frivolidades 

realizadas pelo papel de Portador de Processos Intensivos Atributivos, o estigma histórico que 

relaciona LGBT a imagens burlescas tende a continuar incidindo e a estimular a negligência social 

aos interesses desses atores, como se seus pleitos não pudessem ser entendidos como relevantes – 

consequência que ainda pode se revestir de práticas de ridicularização que desencadeiam 

comportamentos homofóbicos. 

 Essas reverberações na ordem social respondem às indagações que fizemos desde o projeto 

inicial desta pesquisa, tanto a respeito dos elementos semióticos que podíamos encontrar quanto 

sobre os efeitos sociais que esse discurso da Folha pode causar. Sob esse aspecto, se tomarmos os 

dados de linguagem observados como nuanças ideológicas desse jornal, vemos claramente que a sua 

posição política, engendrada durante a produção, a circulação e o consumo do discurso que 

analisamos, emite significados de governança, tal como concebemos no terceiro capítulo, para a 

manutenção do status quo recebido por LGBT em nossa sociedade. Este reforça conceitos e ações a 

que esses atores estão ligados durante toda a sua história, quais sejam respectivamente aqueles 
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relativos ao imaginário de um modo de vida farsesco e fadado à informalidade das relações e aquelas 

atitudes de dissimulação das capacidades proativas e relevantes exercidas por esse grupo.  

Sendo assim, uma de nossas hipóteses, qual seja aquela que sublinha a possibilidade de LGBT 

serem referidos/as como pessoas de condutas passivas, caricatas e indivíduos constantemente alegres, 

que participam da Parada de São Paulo principalmente para se divertir, é confirmada com nossos 

resultados sobre tais significados de governança. Além disso, no que se refere ao reforço das ações 

de dissimulação dirigidas a LGBT, podemos reconhecer que esses significados nos mostram uma 

possibilidade de discurso que não tínhamos pensado em encontrar, o que faz com que nosso 

trabalho aponte um dado que venha contribuir para reconhecermos os prováveis modos da imprensa 

configurar as práticas de militância LGBT. Ademais, na próxima seção, exibiremos outras 

contribuições que, sob nossas avaliações, este estudo tenha ofertado. 
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ÚLTIMAS PALAVRAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

De acordo com Pierre Bourdieu (1996, p. 119): 

 

o discurso herético deve contribuir não somente para romper com a adesão ao 
mundo do senso comum, professando publicamente a ruptura com a ordem 
ordinária, mas também produzir um novo senso comum e nele introduzir as 
práticas e as experiências até então tácitas ou recalcadas de todo um grupo, agora 
investidas da legitimidade conferida pela manifestação pública e pelo 
reconhecimento coletivo 

 

Sob essa reflexão, Bourdieu (1996) aponta uma importante faceta do discurso herético no 

processo de produção do conhecimento, qual seja, contribuir para a elaboração de um novo olhar 

sobre a realidade, sem perder de vista a aplicabilidade desse olhar como uma forma de aprendizado e 

exercício para o bem estar coletivo, a democracia e a justiça social. Nesse bojo, um estudo crítico da 

linguagem – gestado, debatido e reafirmado em contextos de ordens discursivas heréticas – precisa, 

ao refletir a dupla face essencial na construção do conhecimento acadêmico (como afirmamos na 

introdução desta tese, a verticalidade do aprofundamento do saber e a horizontalidade do diálogo que 

esse saber abrange), transformar tal conhecimento num bem simbólico acessível à população e 

voltado à emancipação social. 

Não se trata de produzir doxas ou incutir normas que conduzam as pessoas a uma única 

forma de perceber e atuar sobre a realidade em que vivem, mas, a partir da promoção da análise de 

uma prática semiótica, a exemplo de alguma que envolve um problema social histórico (como a 

Parodiando o velho Marx, os linguistas têm se 

limitado a descrever as relações entre língua e 
sociedade: trata-se agora de transformá-las.  

 

(BAGNO, 2012, p. 27) 

 

Que os ventos cantem nos galhos 
Que as folhas bebam orvalhos 

Que o sol descortine mais as manhãs  
  

(IVAN LINS) 
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representação de LGBT na imprensa), possibilitar, assim como preconiza Bourdieu (1996), que 

pesquisas críticas sobre a linguagem possam servir de instrumentos para ajudar a população a 

desenvolver a reflexividade ideal sobre o potencial da linguagem no processo de empoderamento de 

questões ligadas à ideologia, ao preconceito e à dominação de que essa mesma população é vítima. 

Os resultados dessas pesquisas podem funcionar como ferramentas no trabalho que seus/as 

produtores/as empreendem em nome da emancipação social, possibilitando a visibilidade, o acesso e 

a inclusão de “grupos sociais minoritários, discriminados, marginalizados etc., favorecendo sua 

organização e participação ativa em movimentos da sociedade civil [com] ações afirmativas [que 

visem à] superação do racismo, da discriminação de gênero, da discriminação cultural e religiosa, 

assim como das desigualdades sociais” (CANDAU, 2010, p. 767). 

Nesse sentido, esperamos que a pesquisa aqui relatada tenha cumprido o objetivo de 

aprofundar o conhecimento sobre as potencialidades do discurso, das práticas de contestação de 

LGBT e dos estudos sobre discurso para a compreensão dessas práticas, assim como logramos que 

ela tenha permitido alargar a percepção sobre as possibilidades de representação de LGBT em suas 

atividades reivindicatórias, entendendo estas, conforme nossa defesa aqui, como uma legítima fatia 

das questões de pauta para o desenvolvimento democrático na sociedade brasileira. Com esse intuito, 

desejamos que nossa discussão teórica e os resultados de pesquisa a que chegamos possam ser 

apropriados tanto por pares acadêmicos (educadores/as, pesquisadores/as em geral) quanto pela 

sociedade civil organizada (movimentos sociais e organizações de defesa dos direitos humanos) e 

ainda por qualquer pessoa que atue no sentido de promover ações de reflexão crítica sobre a 

condição de LGBT na cultura brasileira, bem como forneça contribuições dirigidas aos grupos de 

militância LGBT, ao trabalho pedagógico e ao exercício da cidadania em geral. 

Esperamos ter desenvolvido um quadro global da realidade de LGBT no Brasil de hoje, a fim 

de que sirva de base para a avaliação de atividades no campo da promoção da diversidade de 

implementação de ações que contribuam para a diminuição das violações de direitos dessa parcela da 

população. No entanto, o discurso que apresentamos aqui não almejou ser completo e definitivo, por 

isso, se a pesquisa que é objeto desta tese servir apenas para provocar o aumento do debate público 

sobre o processo de marginalização de LGBT legitimada pela linguagem no Brasil, ela terá cumprido 

muito de seu objetivo e, sem dúvida, terá dado um passo importante para o reconhecimento da 

assunção e afirmação das identidades de LGBT, avançando na edificação de discursos que façam 

reverberar a necessidade de direitos humanos efetivamente universalizados. 
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Por conta disso, parafraseando Borges Neto (2004), lembramos que toda abordagem que se 

puder propor sobre uma realidade vai sempre parecer parcial e arbitrária. Sendo assim, destacamos 

que os resultados desta pesquisa apontam para um olhar particular sobre a realidade que 

investigamos, embora, não raro, um olhar caracterizador dessa realidade. Em outros termos, as 

conclusões a que chegamos sobre o modo como LGBT são representados/as na Parada paulistana 

do Orgulho LGBT pelo jornal Folha de S. Paulo remetem a uma visão delimitada sobre essa 

abordagem e verifica uma prática apenas desse jornal, apesar de sabermos que isso não é pouco, pois 

descrevemos o discurso de um veículo de grande penetração no Brasil, como justificamos desde 

nosso projeto inicial. Isso vale dizer que o caráter enquadrado e não caleidoscópico deste estudo não 

invalida que ele mimetize a realidade da imprensa brasileira, mesmo porque é importante lembrar que 

a Folha veicula notícias agenciadas para diversos periódicos nacionais, o que significa – como já 

afirmamos noutros momentos – que estamos falando de textos lidos, não apenas no veículo da Folha, 

por muitos brasileiros em todo o país. 

Todavia, diante do escopo de realizações que esta tese enseja, evidenciamos que a intimidade 

do conhecimento desse debate público envolve, tal como afirma Lash (1997), o desenvolvimento da 

reflexividade sobre nossa pesquisa, no sentido de que, a partir da realidade semiótica que 

descrevemos e analisamos (atrelada à conjuntura político-histórica de LGBT e ao posicionamento da 

prática particular do jornal Folha de S. Paulo acerca dessa conjuntura), somos capazes de nos 

confrontarmos com o significado social mais amplo que é possível imprimir nos resultados a que 

chegamos com este estudo. Isso significa que podemos refletir não apenas sobre a representação de 

LGBT em suas práticas de ativismo coletivo público em nome da reparação de uma obscura história 

de injustiça e crueldade de que foram e são vítimas, mas também pensarmos nas implicações que 

esses resultados possuem no modo como entendemos a igualdade de direitos sociais e civis em nosso 

país.  

Em função disso e como parte integrante do processo metodológico de nossa investigação, 

apresentaremos, a seguir, dois breves tópicos que registram: (1) como submetemos a heurística desta 

tese a uma reflexão das consequências diretas e indiretas que nossa pesquisa pode obter, sugerindo 

possibilidades de superação do problema com a ajuda dos resultados de análise, além de (2) como 

podemos promover uma autocrítica do percurso que escolhemos no trabalho completo, oferecendo 

avaliações que tangem diferentes etapas do percurso de pesquisa.  
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POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES 

 

Para além dos direitos que LGBT reivindicam anos a fio (como expomos no segundo 

capítulo) a premente necessidade de liberdade que sentem denuncia uma série de traços culturais que 

a nossa sociedade precisa transformar. Traços esses que estão na base da estrutura social brasileira 

desde sua formação: conservadorismo, patriarcalismo, misoginia, puritanismo, entre outras 

características flagrantes do povo brasileiro, ensinadas, incutidas, reproduzidas, reforçadas por meio 

de muitos modos de sociabilidade, desde aqueles mais imediatos e rotineiros (uma conversa familiar 

ou entre amigos), passando por outros rituais institucionalizados, marcadamente ideológicos 

(religioso ou pedagógico, por exemplo), até os mais mediados e massificados sob a lógica do 

mercado da comunicação (mídia em geral e imprensa em particular). 

A compreensão de que o funcionamento desses traços é parcialmente discursivo e que tem 

sua realização no processo de produção gramatical é um dos principais desafios às novas análises de 

discurso da sociedade contemporânea, sobretudo ao percebermos que “a Linguística, depois de mais 

de 40 anos de sua introdução oficial nas universidades brasileiras, permanece invisível e inaudível 

para a sociedade em geral” (LARA, 2009, p. 27) e tem seu espaço de questionamento ainda restrito, 

quando muito, ao ensino de língua. A imobilidade dos estudos linguísticos frente aos problemas 

sociais reverbera como verdade inquestionável entre linguistas que defendem ser unicamente o 

estudo imanentista da palavra, da sentença e do texto o dispositivo de ação científica de 

pesquisadores/as da linguagem. A nulidade de reflexão por parte deles/as sobre o quão intricada é a 

relação entre essas esferas empíricas da prática social e os outros elementos que constituem a 

realidade acaba por fustigar as possibilidades de atuação da Linguística perante problemas sociais que 

se fortalecem por meio de estruturas semióticas (re)produzidas. 

Longe de serem isentos de linguagem, os traços culturais que listamos não podem ser 

percebidos e combatidos – em nome da garantia de liberdade de expressão e do direito à felicidade 

de todas as pessoas – se não for por uma reflexão crítica sobre o semblante semiótico que possuem e 

por um exercício de empoderamento acerca dos mecanismos discursivos que lhes sustentam. Isso 

significa que um importante caminho ao exercício de superação das cruéis contingências sociais que 

levam à exclusão humana em geral e de LGBT em particular se faz pela conscientização de que a 

linguagem e o texto são ingredientes inerentes às estratégias de discriminação/preconceito/violência 

de qualquer ator social que ouse questionar os padrões canônicos de poder sustentados pelos 

referidos traços culturais.   
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Diante disso, cabe lembrar um aspecto epistemológico importante que ampara nossa tese. 

Conforme já havíamos apresentado no primeiro capítulo, numa perspectiva de estudo da linguagem 

como a Teoria Social do Discurso, do mesmo modo que as estruturas sociais são concebidas como 

coerção das atividades e dos sistemas semióticos, devem também ser entendidas como recurso que 

serve a essas mesmas atividades e a esses sistemas na medida em que a relação entre a realização dos 

domínios e as versões semióticas tem caráter recursivo na vida social. Isso é possível para a Teoria 

Social do Discurso, pois os atores sociais são capazes de manter e transformar as estruturas que 

utilizam, uma vez que a sociedade, por um lado, só existe nas próprias ações humanas, que utilizam 

alguma forma preexistente da ordem social (como os sistemas das línguas), e, por outro lado, sempre 

provê as condições necessárias e indispensáveis para a ação intencional humana.  

 Nesse sentido, se aplicarmos a reflexão dessa dialética aos nossos dados, vemos que o 

sucesso das interações comunicativas entre um jornal e seu público-leitor decorrente de diferentes 

estratégias textual-discursivas utilizadas pelo jornal para transformar um evento da realidade em fato 

noticioso (isto é, a perpetuação de uma prática e a consequente manutenção ideológica) pode 

também servir de dado para a reflexão acerca dessa prática e para o empoderamento de tais 

estratégias, a fim de se produzir um instrumental crítico sobre ambos tanto em circunstâncias como 

essa que analisamos quanto em outras semelhantes (ou seja, funcionar como mote desencadeador de 

ação). Exemplificamos, assim, que estudos linguísticos que se arvoram a ultrapassar os limites de 

descrição formalista da linguagem e procuram entender a relação do discurso (inclusive na sua 

dimensão micro, como a lexicogramática) com os contextos de situação e cultura, norteados por 

óculos críticos (como destrinchamos no capítulo inicial), podem oferecer contribuições à análise 

social – e consequentemente à análise de discursos – sem que uma anule a outra. Tal proposta é 

completamente possível quando pensamos em projetos de exame da representação como efeito de 

sentido de práticas semióticas, como procedemos em nossa pesquisa. 

O que pudemos constatar com todo o percurso que trilhamos até chegar aqui à escrita desta 

tese exemplifica esse potencial transdisciplinar que a Linguística hoje pode nos oferecer. De forma 

denunciativa, engajada e pedagógica, ou seja, ao modo de uma ciência crítica, foi possível atualizar os 

valores dos estudos da linguagem a um enfoque metodológico que nos fez rever constantemente o 

quanto os itens semióticos de textos noticiosos do jornalismo impresso são expressões de um padrão 

particular para “ver a realidade”. Isso só foi possível depois de entendermos que nenhum 

componente textual de análise está deslocado da conjuntura sociopolítica em que foi produzido, 
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mediado e para a qual aponta, mas, ao contrário, que todos constituintes textuais de nosso corpus 

revelam escolhas de sentido capazes de localizar e nortear essa conjuntura. 

Ao verificarmos, através da análise descritiva de nossos dados, que LGBT em sua mais 

expressiva ação contestatória estão presentes no jornal de maior difusão do Brasil em todas as datas 

de realização dessa ação, são bastante revelados na capa e num dos cadernos mais acessados desse 

periódico, apresentam-se vultosamente nos constituintes temáticos das notícias e são citados com 

frequência nesses textos, percebemos uma espécie de iconografia da visibilidade que esses atores 

alcançam e podemos declarar que a hegemonia da imprensa brasileira não exclui LGBT de seu 

discurso. Ao contrário disso, ela, diferentemente da mídia de outrora, vem dando espaço cada vez 

maior a esses atores, conforme pressupomos em nossas hipóteses. Mas o que isso implica? Qual o 

significado desse agendamento e da magnitude dessa visibilidade? 

A resposta objetiva é: uma tomada de conhecimento ampla, a nível nacional e internacional 

(dado o poder de inserção midiática da Folha) sobre o funcionamento da Parada e o comportamento 

dos atores que participam desse evento. Entretanto, sob uma lente crítica acerca desse efeito, 

evidenciamos que essa prática está carregada de sentidos construídos por elementos semióticos 

verbais que, por meio de sua estrutura e organização na ordem de discurso da imprensa brasileira, 

são capazes de engendrar representações particulares divulgadas em alta escala e, portanto, 

consumidas por muitas pessoas, que, por sua vez, podem ratificar essas representações no jogo 

cotidiano de perpetuação das imagens sociais. A principal contribuição que este estudo intentou foi 

levantar o véu dos mecanismos ligados a esses elementos semióticos, a fim de mapear tais 

representações.  

 Ainda no bojo de nossas descrições, quando identificamos que a predominância de inclusão é 

dos atores LGBT, percebemos mais uma vez que a Folha reforça a imagem desses indivíduos, 

conferindo-lhes, por meio da frequência de ocorrências, ainda mais visibilidade, sobretudo quando 

essa predominância engloba as variedades de atores que congregam a representação LGBT presente 

nos textos (LGBT, LGBT [genérico], Participantes, entre outros agrupamentos que fizemos). Diante 

disso, lembramos que tal foco representacional influencia sobremaneira no modo de olhar de 

leitores/as, fazendo-os/as identificar que as notícias sobre a Parada apontam para a participação de 

diferentes e constantes atores na realidade reportada.  

 Ao engendrar um discurso eminentemente includente a LGBT e suas causas, o jornal, com 

seu poder de governança, constrói uma espécie de verdade sobre o fato, cujos efeitos de sentido na 

prática social edificam, conforme vimos na análise interpretativa, a imagem de que LGBT são 
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participativos/as na ação ativista lúdica que é a Parada de São Paulo, bem como que se fazem 

presentes em inúmeros momentos do evento, em diferentes grupos e sob diversas condições. Assim, 

esses dados tanto quantitativos como qualitativos, quando dirigidos a um público interessado em 

pensar tais representações e/ou o papel do discurso (principalmente o discurso jornalístico) na 

sociedade hoje, pode reservar informações que se somam àquelas dispostas sobre a visibilidade por 

estruturas e condições do gênero notícia, conforme comentamos anteriormente. Um dado aliado 

ao outro fortalece o papel desvelador do discurso da Folha e vai tecendo um banco de pistas 

linguísticas/textuais/discursivas sobre as quais os/as leitores/as desta tese podem lançar mão para 

seu conhecimento como pesquisadores/as ou para seu empoderamento pessoal.  

De mesmo modo, no conjunto dos tipos de Exclusão que percebemos no corpus, os atores 

LGBT também lideraram a lista (ainda que sob nuanças complexas, como vimos). Esse dado se 

apresenta para nós como uma importante fonte de informação sobre a prática representacional desse 

jornal, uma vez que o ato de não inserir representações dos sujeitos protagonistas das notícias sobre 

a Parada (sobretudo quando ocupam lugar de agentes de ações materiais) sugere uma operação às 

avessas ou minimamente incoerente com um exercício de visibilidade desse grupo, como parecia 

apresentar o periódico. Com isso e a partir das reflexões feitas na análise interpretativa, foi possível 

oferecer uma leitura que consideramos producente para verificarmos que, no que se refere à 

produção de discursos públicos, como o jornalístico, algumas estratégias de visibilidade levantam 

falsas impressões sobre a representação em si, uma vez que elas podem ofuscar os contornos 

semióticos dos mecanismos representacionais quando ostentam variadas formas e localizações. 

Em outras palavras, concluímos que os efeitos da visibilidade causada pela grande quantidade 

de constituintes sobre LGBT na estrutura genérica da notícia e de inserções desses atores nos textos 

não impediram a Folha de produzir um discurso limitador e marginal sobre essas pessoas. Todavia, 

destacamos que a mola-mestra dessa observação recai numa análise que considera o papel das micro 

estruturas gramaticais no trabalho de representação (em especial dos elementos de caráter ideacional), 

o que ficou ainda mais notório quando desvelamos que tipos de mecanismos foram decisivos para 

colocar LGBT numa posição desfavorável e negativa, como fez a Folha. 

Quanto a isso, como relatamos no tópico sobre a análise da representação, ao detectarmos 

que esses atores foram predominantemente representados de modo generecizado, bem como 

quando constatamos que o papel temático atribuído a eles em suas representações como agente de 

ações lhes fornece uma imagem de atores políticos limitados em suas atividades contestatórias, 

evidenciamos um padrão lexicogramatical de representação sobre LGBT que aponta uma particular 
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prática discursiva produzida pelo jornal Folha de S. Paulo e consequentemente um modo de 

apreensão da imagem desse grupo de atores por meio da imprensa brasileira. Nesse sentido, nosso 

estudo propôs mapear como LGBT e suas ações são concebidas e difundidas em nosso país. Por isso 

também desenvolvemos um olhar analítico sobre os meios de representação dos outros atores 

referidos nas notícias que analisamos, pois entendemos que, conforme afirmam Halliday & 

Matthiessen (2004), para um exame de como as escolhas das estruturas gramaticais impactam no 

modo como as pessoas veem a realidade, é necessário fazer uma descrição contrastiva entre os 

diferentes registros do objeto analisado. 

 Nosso esforço com esse trabalho descritivo foi colaborar para um levantamento de dados 

sobre as possibilidades de realização lexicogramatical da representação de LGBT, como indicamos 

em nossos objetivos expostos na introdução desta tese. Consideramos, a partir disso, que 

conseguimos chegar a um mapa das representações desse grupo, conforme demonstramos na análise, 

e reconhecemos que, com o quadro de interpretação que produzimos, deixamos algum olhar situado 

em meio à imensidão ontológica na qual se manifestam as práticas de LGBT em ativismo social por 

garantias de direitos e as práticas semióticas da imprensa brasileira. Diante disso, foi possível revestir 

nosso estudo de uma feição propositiva que sugira o uso dos dados a que chegamos para sensibilizar 

tanto atores do movimento quanto profissionais da Comunicação e das Letras a munirem-se das 

ferramentas epistêmicas que abordamos no trabalho de análise da dinâmica social em outras ordens 

sociais e discursivas que não são necessariamente o domínio jornalístico. 

 

ALGUMAS AVALIAÇÕES  

 

 Emitir avaliação de um processo de pesquisa não é uma tarefa fácil, principalmente quando 

se trata de uma auto-avaliação. Contudo, pesquisas em Análise Crítica do Discurso, para 

reconhecerem seus limites de atuação e repensarem em que medida precisam avançar 

motodologicamente, necessitam refletir sobre os caminhos que escolheram, as ferramentas que 

usaram e que posições tomaram seus/as pesquisadores/as diante do trabalho. Não se trata de lançar 

um julgamento pueril ou, ao contrário, aplicar um rígido método para aferir problemas de percurso, 

mas proceder a uma auto-avaliação na ciência crítica e, em especial, numa análise crítica de discurso 

consiste em buscar conhecer se o empreendimento despendido mereceu receber tal classificação, se, 

de fato, podemos chamá-lo de crítico. Isso implica pensar se, à maneira que classificamos na 

introdução do primeiro capítulo (tópico 1.1.), é possível perceber no trabalho avaliado as 
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características que apontou Wodak (2005b) para uma ciência crítica. Mais ainda, em nosso caso 

específico, implica pensar se a forma de condução de nossa investigação segue os pressupostos dos 

princípios que, conforme Dijk (2005a) e Resende (2012) – no mesmo capítulo e tópico –, 

fundamentam um estudo em ACD. 

 Seguramente, não será o alinhamento com essas características e tais princípios que fornecerá 

qualidade a uma pesquisa. Tampouco será isso o que dará elementos para que um estudo como o 

nosso ganhe interlocução de leitores/as tanto da Linguística quanto de áreas afins. Entretanto, tais 

pontos de orientação servem de bússula para observarmos se foi possível enquadrar o nosso trabalho 

no projeto que configuramos no início de nossa caminhada. Sendo assim, o olhar sobre o tratamento 

a essas características e a esses princípios nos guia no registro de alguns tópicos auto-avaliativos aqui. 

Consideramos pertinente a seleção de teorias e metodologias que fizemos para o processo 

completo da pesquisa. Os/as teóricos/as que escolhemos (sobretudo Fairclough, van Leeuwen, 

Halliday, Matthiessen e van Dijk), em seus estudos que recortamos como fonte de ferramentas 

epistêmicas e metodológicas, preocupam-se não apenas com categorias rentáveis de análise, mas 

também com o debate teórico e crítico sobre a sociedade atual, com o compromisso ético-político 

do/a cientista e com as lutas de movimentos e organizações sociais que apostam na emancipação 

humana e social. Vale dizer, são pesquisadores/as comprometidos/as com a práxis transformadora 

ou revolucionária das relações sociais e, por isso, fazem de suas pesquisas sobre linguagem uma 

ferramenta explanatória para desvelar e compreender os problemas que assolam o mundo 

contemporâneo, sobretudo aqueles que envolvem a formação de um ideário mantenedor das práticas 

de desigualdade hegemônicas (FRIGOTTO, 2009). 

 Em relação às ferramentas teóricas como conceitos e categorias de análise, julgamos terem 

sido de grande valia para compreendermos, à luz de nossas análises, como se constroem 

representações por meio do discurso verbal. Com as fontes teóricas advindas do inventário 

sociossemâtico proposto pela Teoria da Representação dos Atores Sociais de van Leeuwen (2008a), 

pudemos reconhecer o quanto, em nossa língua, estamos constantemente produzindo representações 

de outrem e a partir da reflexão sobre o sistema de transitividade preconizado pela Linguística 

Sistêmico-Funcional, sobretudo por Halliday & Matthiessen (2004), constatamos que a seleção lexical 

dos Processos é de enorme relevância para o significado representacional dos atores referidos. Além 

disso, com a discussão feita por van Dijk (1996b) sobre a estruturação da notícia e dos contextos de 

produção no interior de uma empresa jornalística, entendemos o poder de governança que esse 
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gênero discursivo possui diante da opinião pública, através do seu papel de agendamento social e da 

sua capacidade em promover, evidenciar ou negligenciar pessoas e situações. 

 A posição que tomamos em relação à forma como representamos este estudo e quanto à 

aplicabilidade dele implica uma espécie de meta-avaliação, através da qual podemos pensar sobre o 

valor que este trabalho possui para estudiosos da linguagem e para a sociedade em geral que o 

consultar. Igualmente como já antecipado no começo desta conclusão de tese, declaramos que a 

principal função deste estudo se encontra no seu lugar como fonte de dados sobre a dinâmica da 

linguagem no processo de representação (e visibilidade) de um grupo de minoria; a relação desse 

processo com a rede de práticas de um grupo específico, qual seja, os atores que compõem o 

acróstico LGBT, em sua luta histórica por direitos humanos e sociais; o modo como a imprensa 

hegemônica – tradicionalmente conservadora – trata o assunto, aliada a interesses comerciais; e o 

quanto tudo reverbera na consciência de leitores/as capazes de empoderarem-se com as informações 

aqui cedidas, para atuar como cidadãos/as críticos/as sobre os mecanismos da linguagem no 

controle de poder representacional. Acima de tudo, buscamos revestir este trabalho com a marca de 

um estudo engajado na exposição de informações que possibilitem não apenas LGBT, mas também 

pesquisadores/as e a sociedade em geral, combaterem a desigualdade gerada pelo preconceito e pela 

discriminação através do discurso, bem como permitam que esses mesmos atores possam usar os 

mecanismos de representação a favor de todas as minorias. 

Enquadramos nossa pesquisa no rol dos estudos das ciências críticas, qual preconiza Wodak 

(2005b), como registramos no primeiro capítulo, pois compreendemos que foi possível cumprir o 

objetivo a que nos propomos, uma vez que, com isso, efetuamos as seguintes ações.  

1. Evidenciamos o processo de encobrimento naturalizado da representação de LGBT na 

organização semiótica verbal de notícias de grande inserção pública, bem como avaliamos suas 

causas e efeitos, explorando o impacto dessa representação na rede de representações da mídia e na 

ordem social do ativismo LGBT. Nesse sentido, entendemos que nosso trabalho produz um efeito 

denunciativo sobre as manobras de construção discursiva normalmente ofuscadas na percepção do 

público-leitor. 

2. Refletimos sobre contextos de cultura (do ativismo LGBT e do jornalismo da Folha) que 

reconhecemos como próprios da rede de práticas que forma a lógica de questionamentos sobre 

direitos humanos, política pública, ética jornalística, movimento social entre outros, os quais 

assumimos estarem completamente ligados às razões de se fazer ciência no mundo contemporâneo. 
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Por isso, compreendemos que nosso estudo está engajado a uma proposta epistemológica que aspira 

a estreitar o diálogo entre as preocupações da academia e os interesses de grupos minoritários. 

3. Elucidamos elementos e mecanismos não convencionais para a representação por meio da 

linguagem verbal e, por isso, dispomos de informações, exemplos e relatos de análise sobre 

estratégias textuais que subsidiam a nossa compreensão acerca do que subjaz ao notório dos 

discursos. Isso pode munir de ferramentas perceptivas todos/as que consultarem esta tese, 

principalmente leitores/as que ocupam lugares sociais, possuem identidades e compõem grupos 

cujas representações são excluídas, discriminadas ou revestidas sempre de significado negativo na 

considerada grande imprensa. Sendo assim, entendemos que, servindo, portanto, como elementos 

pedagógicos, nossos dados têm potencial capacidade de serem usados para a reflexividade e o 

empoderamento social.  

Situamos também nossa pesquisa nos princípios que dão singularidade à perspectiva da ACD, 

pois compreendemos que o estudo que aqui relatamos enquadra-se no conjunto de traços que o 

identificam com essa perspectiva para a análise social e do discurso, como explicamos abaixo. 

1. Revestido de ímpeto crítico, nosso trabalho buscou conhecer elementos da linguagem produzida 

pelo jornal Folha de S. Paulo que nem sempre são investigados e, muitas vezes, acabam por ser 

ofuscados na leitura e análise das notícias, mas sobre os quais se edificam sentidos de forte impacto 

na representação de pessoas e grupos. 

2. Sob claros posicionamentos político-ideológicos, apresentamos nossos interesses e explicitamos, 

em muitos momentos, em função de que e de quem produzimos a pesquisa, buscando mesclar a 

compreensão dos dados de análise com a conjuntura social sobre a qual dissertamos. 

3. A partir de articulações teóricas distintas, tentamos elaborar uma síntese interpretativa sobre os 

resultados de análise, a fim de reexaminar determinados postulados apregoados nos estudos da 

linguagem à luz de conceitos advindos da Cências Sociais Críticas, o que caracterizou nosso estudo 

como transdisciplinar.  

4. Concebemos, desde o início de gestação da pesquisa, um exercício de análise linguística que 

resultasse num estudo aplicado (ainda que sob metodologia de pesquisa documental) ao programa de 

ações políticas do movimento LGBT e, ao mesmo tempo, ao olhar sobre as estratégias da mídia 

impressa na sociedade contemporânea.  

5. Montamos um arcabouço de análise categorizado e pormenorizadamente justificado, de modo que 

possa ser acessível a qualquer analista do discurso em outras investigações ou aos interesses de 
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profissionais da Comunicação e ainda aqueles/as que se interessam por entender a dinâmica 

representacional da linguagem verbal em diferentes níveis estruturais. 

6. Em função do alinhamento com esses princípios, consideramos que nossa pesquisa fornece dados 

potencialmente capazes de empoderar leitores/as sobre o estudo do discurso, principalmente em 

searas que envolvem o governo de conhecimentos e representações, como é o caso da imprensa.  

 Sob outra perspectiva, tais características não estão isentas de autocríticas (moto-contínuo de 

qualquer estudo em ACD), principalmente no que se refere ao número de categorias analíticas e ao 

escopo de análise. A respeito do primeiro aspecto, reconhecemos que a quantidade mobilizada de 

categorias de análise pode ser ampliada ou diminuída, ao critério do/a analista; que os enquadres das 

categorias estão passíveis de substituição, de acordo com o foco de estudo; e que a conjugação entre 

as categorias propostas pelos diferentes autores não são obrigatórias para uma investigação como a 

que procedemos, isso dependerá dos objetivos de pesquisa. Quanto ao segundo aspecto, 

consideramos que um levantamento descritivo em outras esferas da imprensa (tv, rádio, internet) 

ampliaria os dados de análise e asseguraria ainda mais a representatividade dos resultados; que um 

tratamento analítico da Transitividade nas orações que envolvem todos os atores possibilita uma 

comparação ainda mais fértil dos casos de representação de LGBT; e que uma interpretação 

enquadrada sob diferentes teorias das Ciências Sociais produziriam olhares também significativos. 

   Em suma, estas não são as últimas palavras deste trabalho. Entendemos que o maior 

resultado de nossa pesquisa ainda não foi alcançado. Não se trata da finalização escrita deste texto, 

tampouco do que percebemos a partir do exame de nossos dados. Ao contrário, corresponde a um 

profícuo diálogo que, a partir de agora, podemos iniciar com leitores/as interessados/as nos temas 

que abordamos aqui. Um diálogo sem ponto final, de inquietações e problematizações sobre os 

posicionamentos e os caminhos seguidos nesta tese, mas, sobretudo, um diálogo em nome de uma 

proposta que ajude mais pessoas a percorrer o “caminho do arco-íris”, onde, a cada cor, enfeixam-se 

descobertas sobre os potenciais da linguagem na diversidade humana e sobre as múltiplas relações 

entre esses potenciais e os contextos culturais, cognitivos, ideológicos, políticos e históricos que 

servem à representação. Desse modo, a rede, na qual esta tese é apenas um nó, continuará sendo 

tecida no trabalho de desvelar os ingredientes das estruturas e práticas sociais de que todos/as nós 

fazemos parte. 
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