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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo a análise de postagens da Folha de S.Paulo no 
Facebook que tenham como assunto notícias relacionadas à homossexualidade. O 
tema abordado apresenta-se como um assunto atual e que vem sendo, cada vez 
mais, discutido pelos diversos meios de comunicação. Ao considerar o poder de 
influência da mídia, destacando entre ela o Grupo Folha, é notada a importância de 
se analisar como o assunto é apresentado e retratado ao público. Aplicando-se a 
metodologia da Análise do Discurso em conjunto com métodos quantitativos da 
Análise de Conteúdo, será possível criar um perfil discursivo e apresentar de que 
maneira o homossexual e a homossexualidade aparecem representados no discurso 
do jornal.  
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Introdução 

 A representação da homossexualidade é um tema que foi, por muito 

tempo, vítima de tabus e censuras. Isso era imposto por parte daqueles que 

apresentavam uma construção ideológica conservadora em relação às orientações 

sexuais que fugiam do já instaurado padrão heteronormativo.  

 Apesar de o assunto ainda ser um tabu, com a evolução das relações 

interpessoais e com a requisição, cada vez mais, do acesso aos direitos igualitários 
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pela minoria foi observado o aumento da discussão sobre o tema e da relevante 

influência do jornalismo na divulgação de pautas sobre a homossexualidade.  

 Dessa forma, torna-se significativa a discussão em relação ao “poder” dos 

veículos sobre as informações, não só o conteúdo em si, mas também a frequência 

de publicação e o ponto de vista retratado. Considerando a diversidade de assuntos 

publicados e a grande circulação e repercussão de suas matérias, a Folha de S.Paulo 

apresenta-se como objeto de estudo ideal. 

 A linha editorial adotada pelo veículo e a forma como ocorre a sua 

construção sobre a representação da homossexualidade traz um questionamento 

referente à abordagem utilizada pelo jornal ao formular narrativas a respeito do 

tema. A abertura e a aceitação da discussão sobre o assunto nos últimos anos 

propiciou o aumento na quantidade de notícias publicadas pela Folha relacionadas a 

essa temática e que têm como personagem principal a figura homossexual.  

 Além disso, com o avanço da tecnologia, o direcionamento das atenções 

mudou do jornalismo impresso para o jornalismo das mídias sociais, o que 

transformou o leitor em um elemento, não mais passivo, mas sim ativo no processo 

de produção de textos jornalísticos. “A mídia é nova e está em mutação, por isso o 

papel do jornalista é fundamental.” (FERRARI, 2010, p.23). 

 Assim, a construção desse artigo é baseada na análise de postagens 

disponíveis na página oficial do Facebook da Folha de S.Paulo ao longo do ano de 

2016 e na identificação de elementos que retratam a forma como o veículo aborda 

o assunto e os padrões existentes entre uma postagem e outra. É avaliada também 

a significância da publicação para a quebra de tabus e a relação das postagens com 

o que é proposto pela linha editorial do veículo.  

 

Percurso metodológico 

 

 A metodologia utilizada para analisar as narrativas jornalísticas, de modo 

a observar a representação da homossexualidade pela Folha de S. Paulo, baseia-se, 

principalmente, na análise do discurso (AD) e do conteúdo (AC). 

 A análise do discurso consiste em compreender a essência do enunciado 

em meio ao conjunto de palavras que o compõe, relacionando-o com o contexto 
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social em que o discurso foi produzido. Já a análise do conteúdo visa, 

principalmente, a coleta quantitativa dos dados e a análise do conteúdo. 

 Dessa forma, para que pudesse ser feita a análise do exercício 

jornalístico do discurso da Folha de S.Paulo, o material coletado passou, a 

princípio, por uma avaliação quantitativa. A partir de processos determinados pela 

Análise do Conteúdo, as postagens foram categorizadas, para que pudessem 

identificar, de maneira clara e objetiva, padrões e frequências que se repetem 

entre as postagens. 

 Na Análise do Conteúdo também é feita uma análise qualitativa, em que 

são identificadas a ausência ou presença de certas características no texto. Para 

tanto, foi realizada a descrição do material coletado e a identificação de elementos 

significativos para a produção e recepção da mensagem. 

 Em contraponto, o processo de avaliação qualitativa das postagens 

também foi colocado em prática com base em preceitos determinados pela Análise 

do Discurso. Tal análise tem como objetivo a interpretação do material obtido, 

através do conhecimento histórico e social em que o discurso está inserido. 

 Diferentemente da AC, a AD trabalha com o sentido e não com o 

conteúdo. Devido a isso, a linguagem deve exceder ao texto e entrar no campo da 

interpretação dos resultados. “A AD entende que não irá descobrir nada novo, 

apenas fará uma nova interpretação ou uma releitura” (CAREGNATO, 2006, p.683), 

embora seja lembrado que o analista é influenciado por sua visão de mundo, 

crenças e experiências, portanto a interpretação nunca será única e absoluta. 

 

A construção da identidade homossexual 

 Tomando como partida o livro “O que é homossexualidade” (1983) de 

Peter Fry e Edward MacRae, as ideias e práticas relacionadas à homossexualidade 

tem fundamento histórico dentro das sociedades e referem-se, de forma 

generalizada, às características de interesse e desejo sexual por pessoas do mesmo 

sexo. 

 Destacando-se como primeiro homossexual declarado a dissertar 

publicamente sobre o assunto, Karl H. Ulrichs foi pioneiro do moderno movimento 

LGBT, por volta de 1864. O autor defendia a homossexualidade como uma “inversão 

sexual”, ou seja, o desejo sexual feminino expressado por um corpo masculino. 
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 Alguns teóricos, como Krafft-Ebing, Ulrichs e Pires de Almeida, por volta 

de 1880, passaram a discutir, no campo médico, a questão das causas da 

homossexualidade. Enquanto alguns defendiam que as causas eram definidas por 

fatores biológicos (como hereditariedade, por exemplo), outros usaram o meio 

social para explicar a homossexualidade.  

  Apesar disso, a visão preconceituosa em relação ao grupo, o coloca em 

segundo plano e não fornece espaço para representatividade. Criado pelo psicólogo 

George Weinberg (1972), o termo “homofobia” pode ser expresso através de 

crenças, valores, atitudes, criação de hierarquias opressivas e mecanismos 

discriminadores, naturalizando e legitimando um único padrão sexual, centrado na 

heterossexualidade e regulado pelas normas de gênero.  

 Surge, assim, uma vertente denominada Estudos Queer, em meados da 

década de 80, que apresenta constantes críticas à normatização das identidades. 

De acordo com Gean Oliveira (2017), Queer é um movimento que “aponta para a 

construção de modelos de masculinidade e feminilidade ao mesmo tempo em que 

possibilita uma nova mentalidade em torno dos corpos que não se encaixam nesses 

modelos.” (OLIVEIRA, 2017, p. 85).  

 Com o avanço no debate sobre homossexualidade no século XXI, tornou-

se indispensável a aprovação de leis favoráveis aos direitos dos homossexuais e a 

divulgação de ideologias que passaram a ser mais aceitas dentro da sociedade. 

 

O papel da mídia 

 

 O jornalismo, também conhecido como Quarto Poder, não poderia ficar 

de fora desse debate e ignorar a gama de conceitos relacionados à sexualidade na 

contemporaneidade, já que ele é caracterizado por ser um “construtor de sentidos 

sobre a realidade.” (DARDE, 2008, p. 223). 

 De acordo com a jornalista Cremilda Medina (2018), o dever do trabalho 

jornalístico é o de atender às necessidades do público e criar mais necessidades e 

temas, desenvolvendo sua área de atuação. “A imprensa pode ser mais ou menos 

popular, é também um agregado de ideologias, segue ideias filosóficas, princípios 

teóricos e escolas de pensamento, com os quais se constrói um modo de ver o 

mundo.” (MEDINA, 2018, pg. 61)  
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 Medina (2006) propõe que o ato jornalístico deve ser motivado pela 

“experiência de se estar afeto ao Outro” e pela habilidade do jornalista de 

representar as diversas vozes do cotidiano. Não obstante, a produção de conteúdo, 

muitas vezes, é acompanhada pela padronização dos sujeitos e dos comportamentos 

sociais, contribuindo para reforçar valores dominantes na sociedade. 

 Isso pode ser explicado pela chamada heteronormatividade. Essa ordem 

hegemônica é caracterizada pela hierarquização e atribuição de valores à 

sexualidade, às relações sócio afetivas, de poder, entre outras. Dessa forma, tudo o 

que é apresentado em oposição é considerado como o “outro” ou o “desviante”. 

 

Através do conceito de heteronormatividade que entendemos estarem 
fundados os valores-notícia responsáveis pela produção de discursos e 
sentidos sobre comportamentos, indivíduos e grupos na sociedade pela 
mídia. (DARDE, 2008, p. 224) 
 

 De acordo com Parker (2002), a mídia passa, muitas vezes, a marginalizar 

os perfis de gêneros “desviantes” ao reforçar padrões heteronormativos. Assim, 

discutir o assunto não se faz válido se ele for discutido de maneira distorcida. O 

fazer jornalístico precisa ser realizado com cautela e interesse para que a 

abordagem não seja superficial e não apresente somente a versão já conhecida. 

 De acordo com Oliveira (2018), é objetivada a construção de um discurso 

sensível, que não invada o espaço do outro e que não julgue ou desmereça suas 

experiências. O jornalista precisa estar ciente “que o conteúdo contribui de forma 

positiva para o reconhecimento dos dilemas dessa pessoa e para o respeito e 

dignidade da população LGBT.” (OLIVEIRA, 2018, p.74) 

 Se a reportagem for bem apurada e representativa, o leitor pode 

compreender melhor experiências e comportamentos. No entanto, a falta de 

estímulo desses profissionais em desafiar o olhar padrão realça a atividade rotineira 

do jornalista de coletar e reproduzir informação sem exercitar o pensamento “fora 

da caixa”. É essencial que se tenha uma visão além do muro identitário já 

construído, para que seja possível, pelo jornalista e pelo público, a compreensão da 

complexidade do tema. 

 Segundo a professora Claudia Lago (2010), o jornalismo deve ser plural e 

retratar a diversidade social. Para tanto, existem desafios que devem ser 

superados, já que é preciso estar atento às subjetividades e saber decidir qual 

“contorno” dar para a história. 
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 Outro fator que ajuda para a não percepção e autojulgamento por parte 

do(a) jornalista referente ao conteúdo por ele(a) publicado é a falta de 

problematização das retratações homofóbicas. Segundo Oliveira (2018), muitas 

representações da homossexualidade no jornalismo só são construídas caso não 

ameacem a heteronormatividade hegemônica.  

 

Um dos principais deveres do jornalismo é o de dar lugar à pluralidade das 
vozes sociais, expressando a multiplicidade de formas culturais e incluindo 
os que parecem viver à margem da sociedade. O campo jornalístico, 
enquanto lugar de fala legitimado sobre a realidade contribui para a 
definição de papéis e da afirmação de valores e sentidos na sociedade. 
(DARDE, 2008, p. 224) 
 

 O discurso público, muitas vezes, é alterado e subordinado por regras 

privadas da imprensa. É por isso que Darde (2008) propõe o seguinte 

questionamento: a mídia poderia disseminar discursos democráticos sem a presença 

de discriminações e preconceitos? 

 

A narrativa jornalística da Folha de S.Paulo 

Conforme o que é afirmado pela Folha de S.Paulo em seu site oficial, o 

veículo tem “como premissa de sua linha editorial a busca por um jornalismo 

crítico, apartidário e pluralista.” Dessa forma, de acordo com o que é apresentado 

pelo Projeto Folha, a construção da narrativa é guiada pela busca de pluralidade de 

opiniões para que todos os lados possam ser ouvidos e apresentados ao público, sem 

que o jornal tome partido de uma visão só. 

O veículo também espera ir contra a intolerância das redes sociais e 

promete seguir os valores determinados pelos Direitos Humanos, apresentando-se 

como democrático e livre de tabus. A princípio é possível perceber que o jornal 

tentou seguir os termos por ele determinados. No entanto, é importante dar 

atenção a alguns fatores mais complexos. 

 Para tanto, foram colhidas, como objetos de estudo de análise, 62 

postagens da página do Facebook da Folha de S. Paulo publicadas durante o ano de 

2016. A coleta foi feita através da pesquisa de palavras-chave, as quais 48 

postagens mencionavam a palavra-chave “gay”, 10 postagens com o termo 

“homossexual”, 5 usavam a palavra “lésbica” e 4 postagens continham a expressão 

“homossexualidade”. 
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Atentado à Boate Pulse x Cena de novela 
 

Examinando a separação do material durante o mês de junho, houve um 

fluxo de postagens intenso. Tal fator foi possível devido ao atentado à boate gay 

‘Pulse’ em Orlando, nos EUA, no dia 12/06/2016. As postagens da página, 

normalmente, foram acompanhadas por uma foto da fachada da boate, que não 

retratava a ligação dela com os eventos homossexuais. Apesar do número 

relativamente alto de publicações a respeito do atentado, o assunto não foi o mais 

repercutido. 

Dentre os temas das postagens, um que teve relevante repercussão foi a 

cena de sexo gay protagonizada pelas personagens André (Caio Blat) e Tolentino 

(Ricardo Pereira) na novela “Liberdade, Liberdade”. A cena apresentava as 

personagens em questão tendo relações sexuais, após um momento de 

envolvimento sentimental entre ambos. Tal cena foi a primeira de sexo gay da 

televisão brasileira a ser transmitida na TV aberta. 

Referente à homossexualidade, a cena de “Liberdade, Liberdade” foi o 

tema mais comentado do ano de 2016. Dentre as postagens relacionadas ao tema, 

algumas enalteciam o episódio, elogiando a iniciativa da emissora, enquanto outras 

apresentavam um tom mais leve, trazendo os bastidores da cena e entrevista com 

os atores, por exemplo.     

Figura 1 - Matéria do jornalista Silas Martí sobre a cena de sexo gay em novela 

 

Fonte: Página do Facebook da Folha de S. Paulo. Disponível em: 
https://www.facebook.com/folhadesp/posts/1403342076374458.  

Acesso em: 19 mar, 2018. 
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A publicação acima, além de apresentar de maneira mais explícita, 

através da imagem, o assunto retratado e a relação da matéria com a 

homossexualidade, ainda trouxe uma análise do jornalista Silas Martí em relação à 

importância da cena e uma crítica a como ela foi construída. 

Tirando os meses que deram destaque a esses acontecimentos, durante o 

resto do ano, a quantidade de postagens mantiveram-se mais discretas, como nos 

meses de janeiro e setembro em que foram escritas apenas 2 matérias relacionadas 

ao assunto. Tal variação leva à reflexão sobre como a falta de “eventos” midiáticos 

referentes à homossexualidade, de certa forma, inviabiliza a publicação de 

matérias sobre o tema, já que a luta desse grupo não é retratada caso não ocorra 

um episódio que torne possível propagandear o ocorrido. 

A mídia tende a propagar a heteronormatividade, isso indica que por 

mais que sejam escritas matérias sobre homossexualidade, o assunto é tratado 

como um grande evento. Além disso, essas relações são retratadas de maneira 

sexual e não afetiva. A grande repercussão da cena da novela “Liberdade, 

Liberdade” prova isso. Não é destacado o envolvimento sentimental dos 

personagens, somente o ato físico. 

 O público tende a captar essa padronização sem grandes 

questionamentos. Ao recolher o feedback dos leitores, referente ao atentado à 

boate Pulse, foram registradas (até o momento de fechamento deste artigo) 262 

reações. Já na postagem relacionada à cena da novela foram coletadas 5 mil 

reações. 

 Levando em consideração a diferença expressiva de respostas aos dois 

posts, é possível refletir sobre o fato de a cena de novela, que retrata um casal gay 

tendo relações sexuais, gerar mais comoção do que o atentado que tem como 

resultado 50 mortes. 

 Essa reação é proveniente do mesmo público que já está acostumado a 

presenciar cenas de sexo entre casais heterossexuais em novelas, filmes, séries, 

entre outros. Essa é uma influência da heteronormatividade, que é capaz de causar 

reações incomuns quando as mesmas cenas são protagonizadas por um casal 

homossexual.  
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Fofoca x Interesse público 
 
 Entre as demais publicações sobre o tema, uma categoria de postagens 

ganhou destaque: notícias sobre personalidades, em alguns casos, nem tão famosas, 

que assumiram ser homossexuais. Publicações envolvendo “textão” do irmão do 

apresentador Luciano Huck e uma possível foto do príncipe britânico, Charles, 

beijando outro homem (de costas, o que não contribui para a confirmação da 

veracidade da foto) estão entre as matérias publicadas durante o ano de 2016.  

 Uma postagem que merece destaque é a publicação do dia 12/01/16, que 

noticia que o ator da série “Teen Wolf”, Charlie Carver, assumiu sua 

homossexualidade com um texto publicado em sua rede social.  

 

Figura 2 - Matéria referente à homossexualidade do ator da série teen 

 

Fonte: Página do Facebook da Folha de S. Paulo. Disponível em: 
https://www.facebook.com/folhadesp/posts/1253823644659636.  

Acesso em: 19 mar, 2018. 
 

 

 A postagem não revela expressivo teor jornalístico, já que não é assunto 

de interesse do grande público, ela pode ser considerada até como “fofoca”. A 

questão de a notícia estar centralizada na “saída do armário” (termo usado na 

matéria) do astro teen não contribui relevantemente para a representatividade 

desse grupo. 

https://www.facebook.com/folhadesp/posts/1253823644659636
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 Notícias relacionadas a pessoas que tenham se assumido gays, 

principalmente se não forem personalidades muito influentes, não colaboram de 

maneira significativa com a luta pelo respeito aos homossexuais, já que não gera 

repercussão e discussão positiva sobre o tema. Pelo contrário, tal publicação pode 

até ser desmerecida pelo público e vista como “falta de assunto” do veículo, assim 

como dito em comentários dos leitores.  

 Tal fator vai contra o que é comentado pelo professor Dominique 

Maingueneau: o leitor deve ter acesso a informações de seu interesse e que 

modifiquem a situação a todo o momento.  

 

Masculino x Feminino 
 

 Não só desses fatores vive a construção narrativa da página em questão. 

Entre as 62 publicações coletadas, somente 7 se referiam, de maneira explícita, à 

homossexualidade feminina. A discrepante diferença entre publicações que 

retrataram a homossexualidade masculina e postagens que falam, especificamente, 

sobre lésbicas revela um segundo preconceito incrustado, além da homofobia: o 

machismo.  

 A repercussão e a visibilidade dada ao homossexual masculino são muito 

maiores, enquanto que o relacionamento homoafetivo entre mulheres é apagado e 

pouco comentado. É como se a mídia estivesse mais “acostumada” a falar em gays 

e homossexuais, no geral, mas não falasse especificamente em lésbicas.  

 Esse silenciamento das narrativas sobre homossexuais do sexo feminino 

revela o ambiente machista das redações que as pautas envolvendo mulheres 

lésbicas devem enfrentar e superar. As narrativas acabam sendo distorcidas e, 

muitas vezes, censuradas (provavelmente por homens cis e brancos). 

 Durante todo o ano de 2016, não tiveram postagens que falassem sobre o 

preconceito, ou a violência que essas mulheres sofrem, ou que mostrassem o 

cotidiano e campanhas feitas por e para essas mulheres. Entre as poucas 

publicações relacionadas ao grupo, algumas conseguiram dar maior visibilidade à 

luta pela conquista dos direitos, enquanto outras não tiveram tanta relevância, 

observando-se por esse ponto. 

 Em uma das publicações é apresentada uma dupla lésbica de hip-hop que 

usou a música como ferramenta de luta pelos direitos dos homossexuais e das 
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mulheres e ao combate à misoginia em uma manifestação em Cuba. Nesse caso, 

houve uma busca pela construção de representatividade e de um discurso que faça 

com que o leitor compreenda a constante busca pelos direitos civis.                 

       

          Figura 3 - Matéria sobre a manifestação contra a homofobia em Cuba 

 

Fonte: Página do Facebook da Folha de S. Paulo. Disponível em:                          
https://www.facebook.com/folhadesp/posts/1301732443202089. 

Acesso em: 19 mar, 2018. 

 

 No entanto, nem todas as publicações deram essa visibilidade para a 

homossexualidade feminina. Em uma postagem de maio, o título da matéria é 

“Como empresária usou tequila para popularizar site de paquera lésbica”.  

 Apesar do que diz o título, quando o leitor clica no link e lê a matéria é 

possível identificar características feministas de empoderamento, além de 

representar a - até então escondida - relação homoafetiva entre mulheres. Porém, 

o título da publicação foi um tanto quanto ‘infeliz’ ao focar no uso da tequila pela 

empresária, ao invés de focar no real e importante conteúdo da matéria.  

 Outro elemento que pode ser percebido, tanto na publicação sobre o 

aplicativo, quanto na publicação sobre a manifestação da dupla de hip-hop, é o 
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número de reações, comentários e compartilhamentos. A repercussão dessas 

matérias é significativamente inferior às outras postagens mostradas acima que se 

referiam ao homossexual do sexo masculino. Outro fator que comprova a falta de 

visibilidade do grupo lésbico.  

 

Abordagem humanizada 
 

 Apesar do pontos negativos, há postagens na página que conseguem ter 

êxito ao abordar o tema, pregando pelo respeito aos homossexuais e fazendo jus as 

premissas prometidas pela linha editorial do veículo. Essas postagens falam sobre os 

direitos a serem conquistados pelos homossexuais e sobre a luta contra a 

homofobia, divulgando informações relevantes sobre o tema e promovendo, de 

maneira positiva, a discussão do assunto. 

 Entre essas postagens, é possível perceber um fator significativo: a 

produção de conteúdo em blogs dedicados ao público LGBT. É visível que as 

matérias escritas em blogs focados no assunto, como o blog Gays&Afins (escrito por 

jornalistas que são homossexuais), de um ponto de vista generalizado, conseguem 

representar a comunidade LGBT de uma forma mais desmistificada e sem 

midiatizações.  

 As demais matérias que não são postadas em blogs, mas que conseguiram 

dar voz à representatividade, mesmo que não se tenha conhecimento da orientação 

sexual do autor, costumam ser assinadas pelo jornalista, dando maior credibilidade 

em relação à apuração e ao envolvimento do autor com o texto.  

 Os autores dessas matérias, normalmente, conseguem apresentar o 

assunto sem transformar o tema em um “espetáculo” e ainda assim ter a atenção 

do público. O que foge um pouco do padrão visto mais à cima e à tendência da 

midiatização.  

 Publicações que dão visibilidade saem do aspecto comum em outras 

matérias de veicular postagens que falem do homossexual como celebridade 

(personalidades que “saíram do armário” ou em relação às cenas na novela) de 

maneira “glamourosa”, sem que seja apresentada a luta a favor do respeito e as 

dificuldades em garanti-lo. 
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Considerações finais 

 
 A mídia detém o grande poder de produzir e reproduzir discursos e de 

fazer que tudo o que seja postado seja tomado como inquestionável. No entanto, 

muitas vezes o discurso acaba sendo tendencioso e ‘pendendo’ para um padrão de 

postagens. 

 O fato de que durante o ano de 2016 as matérias apresentaram ‘picos’ de 

publicação em alguns meses revela como é necessário um acontecimento de 

proporções grandes, nacionais ou internacionais, que possa gerar assunto, 

repercussão e comentários.  

 A mídia sabe disso e se aproveita, assim, de grandes acontecimentos para 

a geração de conteúdo. Não que isso seja considerado errado, mas tal fator torna a 

produção de matérias mais “corriqueiras” escassas, por não serem tão 

propagandeáveis.  

 Com o tempo, a figura do homossexual passou a ser vendida como um 

“estilo de vida”, provocando a midiatização do mesmo. Isso explica o porquê do 

tema mais comentado ter sido o da cena de sexo gay na novela “Liberdade, 

Liberdade”. O assunto teve repercussão suficiente para ser comentado diversas 

vezes durante as produções jornalísticas, de maneira que pudesse gerar mais 

reações e comentários dos seguidores no Facebook.  

 Além disso, a midiatização do movimento traz à tona matérias um tanto 

quanto superficiais, que tem como tema principal o fato de que alguma 

personalidade se assumiu gay, como o caso apresentado do ator da série “Teen 

Wolf” e do irmão do Luciano Huck.  

 A mídia tenta abordar questões identitárias, no entanto, é preciso que 

ela esteja se renovando a todo o momento, já que algumas matérias relacionadas 

ao assunto deixam de ser interessantes ao público que, cada vez mais, adquire 

conhecimento sobre o movimento a favor dos direitos dos homossexuais e torna-se 

mais exigente. 

 Pode até ser observado, em algumas postagens, certo desinteresse de 

quem escrevia pelo assunto tratado, como é o caso da matéria sobre o ator Charlie 

Carver. O texto não continha muitas informações, sendo escrito de maneira mais 

‘corrida’, sem ser uma matéria exaustiva. Já em outros posts era mais perceptível o 



 

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018 

14 

interesse do jornalista em escrever e desenvolver o assunto, principalmente as 

matérias postadas no blog Gays&Afins.  

 Esse é um fator que revela a dificuldade dos veículos, nesse caso, o da 

Folha de S.Paulo, em manter a imparcialidade prevista pelos jornais, mas que, na 

verdade é impossível. Ainda mais em assuntos como esse, em que é apresentado um 

grupo de minoria que enfrenta diversos posicionamentos contra. 

 Em muitos casos, o jornalista acaba tendo voz secundária na produção do 

conteúdo, já que ele precisa seguir as diretrizes do veículo e ir a favor dessas 

intenções, construindo uma imagem que representa os interesses de classes 

específicas como se fosse de interesse do público. 

 Afinal, a quem é destinado o conteúdo veiculado pela página? Essas 

matérias são para ou sobre a comunidade LGBT? Provavelmente, ambos. No 

entanto, levando em consideração a midiatização desse grupo, algumas publicações 

podem ser consideradas como feitas mais sobre os homossexuais, do que para eles. 

Já que não há retratação e visibilidade de uma forma a ser relevante para o grupo e 

seu movimento.   

 Dependendo da maneira como são feitos os enquadramentos da matéria, 

podem ser reforçadas as - já não mais perceptíveis - ideias heteronormativas. Em 

algumas matérias, esse enquadramento foi feito com o objetivo de tornar o assunto 

mais ‘aceitável’ pelo público, o que pode prejudicar no processo de construção da 

representatividade. 

 Isso acaba por refletir em privilégios reforçados pela mídia, 

marginalizando o grupo LGBT e causando a ausência de discursos e narrativas 

plurais e representativas. Algumas barreiras e tabus poderiam ser quebrados se a 

mídia optasse por visões mais humanizadas e ampliadas, sem que o foco estivesse 

no lucro gerado pelas ‘matérias polêmicas’. 

 Para que a mídia fosse mais democrática seria necessário, não só 

democratizar o conteúdo publicado, mas também democratizar o processo de 

produção e construção dessa representação. Isso não acontece com algumas 

matérias publicadas pela Folha, já que foram produzidas de maneira superficial, 

com um foco mais de preencher a página, do que de produzir um conteúdo de 

qualidade.  
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 A democratização do conteúdo também se faz necessária para a 

construção de uma estrutura igualitária entre os gêneros. Apesar da baixa 

visibilidade do grupo como um todo, as mulheres lésbicas, além de sofrerem com a 

homofobia, também precisam enfrentar o machismo e a estrutura patriarcal 

instaurados na sociedade e, nesse caso, dentro das redações. 

 As poucas matérias que foram publicadas durante todo o ano de 2016 que 

se referiam, especificamente, às mulheres lésbicas demonstram a pouca 

visibilidade e certa “dificuldade”, por parte da redação do veículo, em produzir 

narrativas em torno do tema. É como se, por mais que o público tenha ficado 

chocado com uma cena de sexo na novela entre um casal gay, o “choque” poderia 

ter sido ainda maior se a cena acontecesse entre mulheres.  

 O público não está pronto para lidar com a homofobia e o machismo ao 

mesmo tempo, a quase mínima representação da relação homoafetiva entre 

mulheres revela o pensamento da homossexualidade associada à imagem masculina, 

o que, pela visão da mídia, ‘inviabiliza’ a produção de conteúdo ligado às mulheres 

lésbicas.  

 São raros os canais de comunicação feitos exclusivamente para mulheres 

lésbicas e que se dedicam à construção de narrativas sobre essas mulheres, de 

maneira a dar visibilidade e representatividade, algo que os veículos tradicionais 

não andam conseguindo com 100% de êxito.  

 No entanto, apesar desses pontos de falha, nem todas as publicações 

apresentaram fatores negativos. Analisando de maneira independente as postagens, 

sem levar em conta os dados quantitativos, é possível afirmar que, algumas 

matérias procuraram fugir do tabu e do preconceito em cima do assunto, e 

tentaram compreender as diferentes “vozes” da notícia e a importância do tema 

retratado.  

 Porém, somente essas matérias não são o suficiente para marcar o 

veículo com a pluralidade de vozes e a discursividade a favor do respeito ao grupo 

LGBT. É preciso uma reestruturação das redações e uma abertura de mentes para 

os assuntos voltados à minoria, para que seja colocado em prática o difícil, todavia 

necessário, pensamento ‘fora da caixa’. 
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