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RESUMO  

 

FERREIRA, Madson de Lima. Militância no Facebook como Enfrentamento ao Discursodo 

Ódio. Análise da página de Jean Wyllys no Combate à homofobia na web, 2016. 130 f. Disser-
tação (Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas) – Programa de 
Pós-Graduação em Direitos Humanos, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes / 
NCDH. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016.  

O presente trabalho tem por objetivo analisar, dentro de uma perspectiva sociocultural, o 
combate à homofobia através da internet, tendo como objeto de estudo as redes sociais 
do atual Deputado Federal, Jean Wyllys de Matos Santos, tentando entender e explicar a 
importância da web como dispositivo de reverberação e extensão do mundo ―real‖. Como 
fontes serão utilizadas postagens no facebook oficial do Deputado Federal pelo PSOL-RJ, 
Jean Wyllys de Matos Santos relativos ao combate à homofobia, à luz de leis e princípios 
da Constituição Federal do Brasil e tratados internacionais, como a Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos e a Declaração Universal de Direitos Humanos. O 
objetivo é localizar princípios da isonomia e da dignidade humana, que se refiram, 
diretamente ou por alusão, ao direito de exerício da orientação sexual de forma livre e 
igualitária. O corpus da pesquisa terá foco em localizar mensagens que promovam o 
respeito aos direitos humanos e nas relações sociais. Através da busca da utilização do 
meio on-line para promover reeducação e respeito social, o trabalho objetiva explicar 
como os posts são vitrine do movimento que utilizar o ciberespaço como um eco da 
vivência do ―real‖, propagando a luta contra atos homofóbicos no Brasil. Para isso, 
também será necessário caracterizar a homofobia na web, isto é, o discurso do ódio aos 
Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros. O motivo de se colocar o deputado como 
objeto de análise advém dos seguintes motivos: Jean é o primeiro congressista 
assumidamente gay no Brasil. Desde as suas propostas de campanha, passando pelo 
seu primeiro mandato, em 2010, e os projetos de leis idealizados ou co-produzidos pelo 
deputado, Jean sempre colocou como front a bandeira da igualdade e a liberdade pela 
orientação sexual. Seu ativismo, dentro e fora da web, fez o deputado alvo de muitas 
críticas e polêmicas em sua vida pessoal e pública. Autointitulado como ―progressista‖, 
Jean traz à pauta assuntos considerados tabus na sociedade brasileira, tais como o 
casamento homoafetivo, família homoparental, legalização da maconha e do aborto, 
dentre outros. Por limitações de tempo, o recorte temporal levará em consideração os 
dois últimos anos (biênio 2014-2015). As bases teóricas que fundamentarão a pesquisa 
são a teoria queer e conceitos epistemológicos pós-estruturalista, embasados por autores 
como Butler e Foulcault. Para explicar a internet como um fênomeno social e as 
mudanças que esse advento trouxe à sociedade, recorreu-se ao sociólogo Pierre Lévy e 
Manuel Castells. A análise do conteúdo das postagens traz bases teóricas de Bourdieu e 
Orlandi. O trabalho também conta com revisão bibliográfica de autores renomados no que 
tange a área dos direitos humanos, a exemplos dos especialistas Antônio Cançado 
Trindade, Oscar Vilhena, José Augusto Lindgren, Flávia Piovesan, Rosa Maria Godoy, 
Daniel Sarmento, entre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Homofobia; Webativismo. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

FERREIRA, Madson de Lima. Militancy on Facebook as Confronting to Hate Speech. 
Analysis of Jean Wyllys page in battling homophobia on the web. 2016. 127 f. Dissertation 
(Master‘s Degree Human Rights) – Human Rights, Citizenship and Public Policies Pos-
graduation Program, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes / NCDH. Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016.  

 

This study aims to analyze, within a sociocultural perspective the fight to homophobia 
through the internet, having as main object of study the social networks of the current fed-
eral congressman Jean Wyllys de Matos Santos, trying to understand and explain the im-
portance of the web as a reverberation device and an extension of the "real" world. As part 
of the research corpus it will be used posts on the official facebook of the congressman 
Jean Wyllys (PSOL-RJ) in the light of laws and principles of the Federal Constitution of 
Brazil and international treaties such as the American Convention on Human Rights and 
the Universal Declaration of Human Rights. The goal is to locate the principles of equality 
and human dignity, which refer directly or by reference, the right to sexual orientation free-
dom and equality. The corpus of the research will focus on finding messages that promote 
respect for human rights and social relations. Through the search and the use of the on-
line media to promote re-education and social respect, this present study aims to explain 
how the posts are showcase of a social movement that uses the cyberspace as an echo 
experience of the "real world", spreading the fight against homophobic acts in Brazil. For 
this purpose, it will necessary characterize homophobia on the web, ie, hate speech to the 
Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender community. The motivation to put the congress-
man as the object of analysis comes from the following reasons: Jean is the first openly 
gay congressman in Brazil. Ever since his campaign proposals, through his first term in the 
year of 2010, or the law bills produced or co-produced by him, Jean has always put him-
self as the frontman of sexual equality and orientation freedom. His activism, in and out-
side the web, has made him the target of much criticism and controversy in his personal 
and public life. Self-entitled as "progressive", Jean brings to national agenda issues con-
sidered taboo in Brazilian society, such as homoaffective marriage, homoparental family, 
marijuana legalization and abortion, among others. Due to time constraints, the time frame 
will take into account the last two years (2014-2015 biennium). The theoretical basis that 
will substantiate this research are the Queer Theory and epistemological poststructuralist 
concepts, based on authors such as Butler and Foucault. To explain the internet as a so-
cial phenomenon and the changes that this advent brought to society, it‘s been used the 
sociologist Pierre Lévy and Manuel Castells. The content analysis of the posts brings theo-
retical basis of Bourdieu and Orlandi. This study work also includes literature review of 
worldly known authors such as the experts Antonio Cançado Trindade, Oscar Vilhena, 
José Augusto Lindgren, Flavia Piovesan, Rosa Maria Godoy, Daniel Sarmento, among 
others. 
. 

 

KEYWORDS: Human Rights; Homophobia; Webactivism. 
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“Certas vidas não se qualificam como vidas, ou, desde o prin-
cípio não são concebidas como vidas, dentro de certos marcos 
epistemológicos, então, tais vidas nunca se considerarão vivi-

das ou perdidas no sentido pleno de ambas as palavras.” 
 

BUTLER, Judith. Marcos de Guerra: las vidas lloradas. 2010, 
p. 13 
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INTRODUÇÃO 

 

 A sexualidade sempre foi uma área de interesse filosófico e científico, rodeada de 

controvérsias. Desde os tempos mais remotos, a expressão da sexualidade humana tor-

nou-se objeto estudo para vários autores ao longo da história. O filósofo grego Platão1, 

classificava o amor como um agente educativo e de aspiração à verdade. Ele trabalhou 

com o conceito de Eros, Deus do Amor e dos Apetites Sexuais. Já no século XIX, o pai da 

psicanálise, Freud2 desenvolveu estudos sobre a libido e o Modelo Psicossexual3, debru-

çando-se sobre conceitos como incesto, perversão e transtornos mentais. O autor foi o 

primeiro psicanalista a abordar a existência de uma sexualidade infantil. Pouco depois, 

Foulcault4 analisou nos três volumes da sua obra História da Sexualidade (1988), como o 

tema passou a despertar as atenções de pedagogos e psiquiatras, construindo hipóteses 

sobre a construção da sexualidade humana.  

 Percebe-se que o tema ganhou uma recorrência cronológica e sistemática de estu-

do e produção nas mais diversas áreas do conhecimento. De acordo com Michel Bozon5, 

em algumas sociedades, o falo ereto era referenciado como símbolo de fertilidade, sorte, 

proteção, poder e liderança. Nas artes, dezenas de esculturas e pinturas, espalhadas pela 

Europa, retratam a nudez humana, sobretudo a masculina, sendo várias delas peças de 

natureza homoeróticas, observadas, sobretudo, na cultura greco-romana. O ―Nascimento 

de Vênus‖ e ―A Criação de Adão‖, de Michelangelo, são só alguns exemplos. 

Embora sejam fenômenos verificados em várias fases da humanidade, as formas 

de orientação sexual e identidade de gênero ditas desviantes, isto é, a homossexualida-

de, a bissexualidade e a transexualidade, nem sempre foram assuntos de fácil discussão, 

ainda estando cercadas de mitos e tabus, sobre os quais o silêncio e a omissão ainda 

são, talvez, a regra, contribuindo assim para a invisibilidade dos cidadãos e cidadãs que 

se erguem contra tais convenções estabelecidas. 

Tais indivíduos, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, 

reunidos na sigla LGBT 6, compõem um grupo social marcadamente vulnerável, sobre os 

                                                 
1
    Platão (428/427 - 348/347 a.C), na obra O Banquete 

2
    Sigmund Freud (1856 - 1929) 

3
   O Modelo Psicossexual aborda a sexualidade para além da sexualidade genital, em confronto com a realidade e 

aquisição de características psicológicas.  
4
    Michel Foucault (1926 - 1984) 

5
  BOZON, Michel. Sociologia da sexualidade. Editora Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2004, 172pp. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/csc/v9n4/a31v9n4.pdf>>. Acesso em 09 de agosto de 2016. 
6
   Este acrônimo será adotado ao longo do presente trabalho com o objetivo de mencionar de forma mais prática os 

cidadãos envolvidos nesta sigla, respeitando, claro, as infinitas camadas de diferenças entres os constituintes dela. 
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quais a violência, a omissão dos poderes públicos, o estigma social e a invisibilidade, tra-

tadas naturalmente como paisagem social, constituem as principais barreiras para a efeti-

vação de uma plena cidadania, que os torne, de fato, sujeitos de direitos, vivendo em i-

gualdade em relação aos demais, como preconizam as normas constitucionais e interna-

cionais em sede de direitos humanos. 

 Desde 1988, o Estado brasileiro incorporou na sua constituição o compromisso de 

vencer a discriminação por motivos de raça ou cor, por meio da Lei7  7.716: ―Serão 

punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional  (Art. 1º, Redação dada pela Lei nº 

9.459, de 15/05/97).‖ 

 Esse posicionamento assertivo do poder público de trazer para si o compromisso 

de punir e extinguir os crimes derivados de motivações etno-raciais abre margem para 

grande parte dos autores especialistas em diversidade sexual encararem a homofobia e 

suas correlatas formas de violência também como um compromisso do Estado 

democrático de direito.  

 De acordo com doutor em Direito Constitucional e professor da UERJ, Daniel 

Sarmento8, a proteção legal é respaldada pelo entendimento da Comissão de Direitos 

Humanos da ONU ao atestar a livre orientação sexual pela referência a palavra ―sexo‖ 

nos incisos I, II e XXVI, que promovem igualdade e fraternidade entre homens e 

mulheres. Embora alguns países já possuam, em seus regimentos internos, leis mais 

severas contra a discriminação de gênero, no Brasil ainda percebe-se que tal lacuna 

depende, então, do entendimento de juízes, juristas e autores em interpretarem a menção 

à palavra ―sexo‖ como liberdade do exercício da orientação sexual. Aqui faz-se necessária 

uma pausa para explicar o que, de fato, significa essa terminologia.  

 O termo orientação sexual tem sua origem a partir de uma ―evolução‖ semântica do 

antigo conceito de ―opção sexual‖, utilizado e amplamente defendido pelos grupos, até 

então, denominados GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes), que surgiram nos anos 1960 

nos EUA e Europa9. Nos EUA, destaca-se a data de 28 de junho de 1969, dia em que se 

internacionalizou como o "Dia do Orgulho Gay‖, quando os clientes do bar StoneWall, no 

                                                 
7
   Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm>. Acesso em 28 de dezembro de 2014. 

8
   SARMENTO, Daniel. Casamento e União Estável entre Pessoas do Mesmo Sexo: Perspectivas Constitucionais. 

Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 1999. 
9
  Nota do Autor: segundo a doutora em ciências sociais, Regina Facchini, o nascimento do primeiro suspiro do 

movimento gay, de forma mais institucionalizada e reivindicativa, acontece por volta da década de 1940, na 

Holanda, quando se tem a primeira organização destinada a desconstruir uma imagem negativa da 

homossexualidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
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bairro de Greenwich Village, em Nova York, partiram em confronto aberto contra policiais 

americanos, que faziam constantes batidas policiais abusivas e prisões arbitrárias aos 

frequentadores.  

Já na Europa, de acordo com a autora Regina Facchini10, destacou-se o espaço 

chamado de COC (Center for Culture and Recreation), em Amsterdam, que foi criado pelo 

grupo que editava uma publicação mensal sobre homossexualidade, o Levensrecht - cujo 

título pode ser traduzido para o português como "Direito de Viver". 

 Nos anos de 1970 e 1980, inspirados pela explosão mundial (Europa e EUA) de 

associações em defesas da liberdade afetivo-sexual, grupos brasileiros começaram a 

surgir, mesmo que de forma tímida, ainda no contexto da Ditadura Militar, com ação nota-

da do grupo Somos de Afirmação Homossexual, fundado em 1978, em São Paulo, e do 

Grupo Gay Bahia, no ano de 1980. Ao final da mesma década, após mais de dez anos 

utilizando o termo ―opção sexual‖, esses grupos adotaram a denominação "orientação 

sexual", de modo a deslocar a polarização acerca da homossexualidade, pensada, inici-

almente, como uma "escolha" para colocá-la agora num patamar de "condição inata‖. A 

nova denominação nasce, então, com o objetivo de abarcar as relações de afetividade e 

sexualidade em relação ao outro.  

 Depois desse (grande) primeiro passo e por não se tratar exclusivamente de rela-

ções baseadas na conjugação sexual, alguns autores defendem, atualmente, como termo 

mais apropriado orientação afetivo-sexual, ou ainda orientação romântico-sexual. 

Nesse mesmo sentido, não é mais utilizado o termo ―homossexualismo‖, cujo sufixo ―is-

mo" remete à doença. Outro avanço nesta esfera foi a despatologização da homossexua-

lidade pela Organização Mundial de Saúde, no ano de 1990, e ratificada pelo Conselho 

Federal de Medicina e de Psicologia11, em que se proíbe o tratamento como desvio ou 

doença, conforme transcrição original na íntegra abaixo: 

 

O  ONS   O     RA     PS  O OG A, no uso de suas atri uiç es legais e 
regimentais,  ONS   RAN O que o psic logo   um profissional da sa de  
CONSIDERANDO que na pr tica profissional, independentemente da  rea em que 
esteja atuando, o psic logo   freq entemente interpelado por quest es ligadas   
sexualidade; CONSIDERANDO que a forma como cada um vive sua sexualidade 
faz parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua totalida-
de   ONS   RAN O que a homossexualidade não constitui doença, nem dis-
t r io e nem perversão (   R SO V   Art.    - Os psic logos atuarão segundo 

                                                 
10

 FACCHINI, Regina. Sopa de Letrinhas?: Movimento homossexual e produção de identidades coletivas nos anos 

90. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 
11

 Disponível em <http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf>. Acesso em 12 de janeiro de 

2016. 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf
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os princ pios  ticos da profissão notadamente aqueles que disciplinam a não 
discriminação e a promoção e bem-estar das pessoas e da humanidade. 
Art.    - Os psic logos deverão contribuir, com seu conhecimento, para uma refle-
xão so re o preconceito e o desaparecimento de discriminaç es e estigmati-
zaç es contra aqueles que apresentam comportamentos ou pr ticas homoe-
r ticas. 
Art.    - os psic logos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização 
de comportamentos ou pr ticas homoer ticas, nem adotarão ação coercitiva ten-
dente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. 
Par grafo  nico - Os psic logos não cola orarão com eventos e serviços que pro-
ponham tratamento e cura das homossexualidades. ( ONS   O     RA     
PS  O OG A,  ras lia,    de março de 1999). 

 

 Apesar de ações afirmativas advindas de algumas áreas da ciência, setores corpo-

rativos e de manifestações públicas - paradas, passeatas, beijaços e manifestações -, as 

quais, inclusive, mobilizam milhares de pessoas em diversas regiões do país e para além 

do fato do reconhecimento da união entre pessoas de um mesmo sexo como entidade 

familiar pela doutrina e pela jurisprudência, a violência contra esse grupo estigmatizado 

em função do preconceito e da homofobia ainda hoje possui índices alarmantes no país. 

Embora os diversos avanços, ainda existem muitas diferenças no campo jurídico que am-

pare o grupo aqui expresso, como LGBT, as quais inviabilizam a materialização dos direi-

tos sociais, civis e políticos dos mesmos. Ao mesmo tempo, grande parte dos autores es-

pecialistas em diversidade de sexual entendem que vencer a homofobia e suas correlatas 

formas de violência é tido como um compromisso do Estado e da sociedade. No entanto, 

a discriminação em virtude de orientação sexual não é vedada expressamente na Consti-

tuição Federal Brasileira, nem tampouco explicitada na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que tem o Brasil como um de seus signatários. 

Contudo, vale explicitar aqui, que tal progresso nem sempre é acompanhado pelas 

Ciências Jurídicas, delimitado neste trabalho como ― ireito‖, que, frequentemente, repro-

duz discursos e decisões pautados nos valores da sociedade machista, heteronormativa, 

preconceituosa e violenta em seus variados campos de atuação. 

Com base nessa reflexão, isto é, a responsabilidade jurídico-social de se lutar e 

vencer as mais variadas formas de intolerâncias sexuais (Lesbofobia, Homofobia, Bifobia 

e Transfobia), e a falta de um aparelhamento jurídico do Estado em agir contra essa pro-

blemática, encontramos aqui um ponto cego, um hiato legislativo que garanta a vivência 

plena de direitos e deveres do público composto por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais e transgêneros, caracterizados nesta dissertação pela sigla LGBT. 

 A violação de direitos humanos que atinge pessoas por causa de sua orientação 

sexual, seja ela real ou percebida, constitui um padrão reacionário que provoca um 

discurso de ódio contra a população LGBT, podendo, em muitos casos, ser esta violência 
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simbólica desencadear violências físicas, culturais e sociais. Podemos destacar como 

exemplo destas violações, as execuções extra judiciais, tortura, maus tratos, agressões 

sexuais, estupros, invasão de privacidade, detenção arbitrária, negação de oportunidade 

de emprego, educação e sérias discriminações em relação ao acesso a outros direitos 

humanos. A orientação sexual é, com freqüência, motivo de agravo para outras formas de 

violência, como o ódio, a discriminação e a exclusão. 

 Segundo um relatório12 sobre a violência homofóbica no Brasil (2011) da Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos (SEDH), a maior parte das agressões atinge pessoas do 

sexo masculino, numa média de 67,5%, em oposição aos 26,4% de agressões a 

mulheres. Deste total, o perfil é de 85% com orientação sexual homoafetiva, 9,5% se 

declararam bissexuais e 1,6% heterossexuais. Negros formam 52,1%, e 44,5% são 

brancos. As vítimas têm entre 15 e 29 anos (69%). O perfil dos suspeitos é de 52,5% 

homens, entre eles 43,9% heterossexuais, divididos em 31,2% cor branca e 32,3% cor 

negra. Em 40% dos casos os suspeitos têm entre 15 e 29 anos. E em 62% dos casos a 

vítima conhecia os suspeitos, com distinção entre familiares e vizinhos.  

 O último relatório (2012) divulgado pelo Grupo Gay Bahia 13 , a mais antiga 

associação, ainda em atuação, de defesa dos direitos humanos dos homossexuais no 

Brasil, aponta o Nordeste como a região mais homofóbica do Brasil. A região, que abriga 

28% do total da população brasileira, concentraram-se 45% das mortes, seguido de 33% 

no Sudeste e Sul do país, e 22% no Norte e Centro Oeste. Ainda segundo este relatório, 

foram documentados 338 assassinatos de Gays, Lésbicas e Travestis no Brasil, incluindo 

duas transexuais brasileiras mortas na Itália, um aumento de 27% em relação ao ano 

anterior à pesquisa (2011). Dentre as mortes, os gays lideram, com 188 vítimas (56% do 

total), seguidos de travestis, com 128 vítimas (37%), 19 lésbicas (5%) e 2 bissexuais 

(1%). Com base nesses dados, é possível perceber um recorte bastante sexista e 

classista quanto à violência, que é intensificada, sobretudo, com base no gênero e na 

orientação sexual das vítimas.  

Constata-se, logo, que devido ao seu pressuposto papel de dominação, o 

nascimento do conceito de masculino dentro da sociedade existe a partir da total negação 

do feminino. É se distanciando ao máximo de toda e qualquer semelhança, tida como 

típica das mulheres, que o homem consegue afirmar em si a sua própria masculinidade. 

                                                 
12

 Relatório da SEDH. Disponível em http://www.sedh.gov.br/brasilsem/relatorio-sobre-violencia-homofobica-no-

brasil-o-ano-de-2011/. Acesso em 09 de janeiro de 2016.  
13

 Disponível em: https://grupogaydabahia.files.wordpress.com/2013/06/relatorio-20126.pdf>. Acesso em 15 de janeiro 

de 2016. 

http://www.sedh.gov.br/brasilsem/relatorio-sobre-violencia-homofobica-no-brasil-o-ano-de-2011/
http://www.sedh.gov.br/brasilsem/relatorio-sobre-violencia-homofobica-no-brasil-o-ano-de-2011/
https://grupogaydabahia.files.wordpress.com/2013/06/relatorio-20126.pdf
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Percebe-se, então, que quanto mais semelhante às características do seu ―oposto‖, mais 

lhe é também negado o direito de viver enquanto cidadão. Os aspectos heteronormativos 

da sociedade permitem ver que ―a construção política dos sujeitos procede vinculada a 

certos objetivos de legitimação e de exclusão‖ (BUTLER, 2008, p. 19).  

Para tanto, os traços discursivos que estimulam a desigualdade de gênero através 

da representação negativa do feminino salientam um estereótipo de masculinidade, que 

ignora, até mesmo, as identidades de outros homens heterossexuais que, porventura, não 

caibam nesse padrão pré-moldado. 

(   A gramática substantiva do gênero, que supõe homens e mulheres como seus 
atributos de masculino e feminino, é um exemplo de sistema binário a mascarar de 
fato o discurso unívoco e hegemônico do masculino, o falocentrismo, silenciando o 
feminino como lugar de uma multiplicidade subversiva. (BUTLER, 2008, p.40-41). 

   

 E com números tão expressivos, como os listados acima, no que tange o respeito à 

diversidade sexual, o tema das relações homoafetivas vem ganhando pauta nos grandes 

veículos de comunicação e se tornado assunto de ampla discussão (mesmo que com 

opiniões controversas) nas mais diferentes esferas da sociedade. Assim, com a 

massificação das redes sociais no Brasil, um dos países com maior quantidade de 

usuários, se torna mais frequente a audição e visibilidade de grupos historicamente 

reprimidos e o reconhecimento às suas identidades.  

 
Identidade e diferença estão em uma relação de estreita dependência. A forma 
afirmativa como expressamos a identidade tende a esconder essa relação... Em 
um mundo imaginário totalmente homogêneo, no qual todas as pessoas 
partilhassem a mesma identicidade, as afirmações de identidade não fariam 
sentido (SILVA, p. 74-75, 2005). 

 

 O Projeto de Lei n° 122/2006, de autoria de Iara Bernardi, que criminaliza a prática 

de homofobia e ficou empacado no Senado durante oito anos consecutivos, foi arquivado 

em definitivo em janeiro deste ano (2015). Enquanto isso, a bancada evangélica da Câ-

mara e do Senado, aliados a nomes como Jair Bolsonaro e Marcos Feliciano, ganham 

força propagando discursos contra a comunidade LGBT. Logo, percebe-se, então, que 

uma discussão mais aprofundada sobre livre orientação sexual se tornou, nos tempos 

atuais, uma realidade incontestável.  

 No entanto, quando o legislador fecha os olhos para os fatos sociais que não estão 

se coadunando com as instituições pré-estabelecidas, a solução é buscar o Poder Judici-

ário, pois nele, segundo o jurista argentino, Ricardo Luís Lorenzetti, membro da Suprema 

Corte de Justiça da Argentina, existe a ―chave para se abrir a porta de um tribunal é uma 
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simples petição, ao contrário dos lugares onde são tomadas decisões legislativas ou ad-

ministrativas, aos quais poucos têm acesso‖14.  

 No âmbito legislativo, sabe-se que há projetos de lei em tramitação para tutelar as 

uniões homoafetivas, porém a falta de aceitação social repercute no legislador. Maria Be-

renice Dias15 reforça tal posicionamento afirmando que:  

O legislador, com medo da reprovação de seu eleitorado, prefere não aprovar leis 
que concedam direitos às minorias alvo da discriminação. Assim, restam as uniões 
homossexuais marginalizadas e excluídas do sistema jurídico. No entanto, a au-
sência de lei não significa inexistência de direito. Tal omissão não quer dizer que 
são relações que não merecem a tutela jurídica (DIAS, Maria Berenice. 2010, 
p.19).  

 Para o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, ex-

membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério da Justiça, 

―o poder judiciário não pode se fechar às transformações sociais, que, pela sua própria 

dinâmica, muitas vezes se antecipam às modificações legislativas‖16. Percebe-se ai, a 

tendência de mudança para uma nova visão por parte de vários juristas de que o Direito 

existe para a sociedade e não a sociedade para o Direito. Portanto, à medida que as 

sociedades apresentam novas realidades, a sociologia jurídica não pode fechar os olhos 

para isso. 

 Logo, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, constituin-

tes deste grupo social marcadamente vulnerável, sobre os quais a violência, a omissão 

dos poderes públicos, o estigma social e a invisibilidade, tratadas naturalmente como pai-

sagem social, se tornam as principais vítimas das barreiras sócio-jurídico-culturais para a 

efetivação de uma plena cidadania baseada no princípio universal estabelecido pela De-

claração Universal dos Direitos Humanos17, que os torne, de fato, sujeitos de direitos e 

deveres, vivendo em igualdade em relação aos demais, como preconizam as normas 

constitucionais e internacionais em sede de direitos humanos. 

Nesse mesmo ponto de vista, esclarece KAUCHAKJE18 que: 

 

                                                 
14

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, 

p.127.  
15

 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 6a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 

p.198.  
16

 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, Mas Iguais: O Reconhecimento Jurídico das Relações Homoafetivas no 

Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 692. 
17

 Disponível em: <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em 09 de janeiro de 2016. 
18

 KAUCHAKJE, Samira. Cidadania e Participação Social: Inclusão Social no Campo dos Direitos à Igualdade e 

Diferença. In: SOUZA, Maria Antônia; COSTA, Lourdes Cortes da. Sociedade e Cidadania: Desafios para o 

Século XXI. Ponta Grossa: UEPG, pp 55-72, 2005. 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
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O direito à igualdade supõe que as demandas e necessidades, a língua, o modo 
de ser e de se expressar de cada um (individualmente ou como grupo social) têm 
legitimidade e igual lugar no cenário social. Daí o vínculo do direito à igualdade 
com os movimentos por sociedades inclusivas. Por sua vez, uma sociedade cal-
cada na igualdade, entendida como homogeneização, é excludente tanto no senti-
do de poder vir a excluir os considerados diferentes como no sentido de coibir a 
manifestação das diferenças. A noção da igualdade como princípio de civilidade e 
como fundamento de direitos é diametralmente oposta à ideia de igualdade como 
homogeneização e não reconhecimento de identidades e necessidades específi-
cas. 

 

 Portanto, feridas abertas da sociedade brasileira, como o machismo e a homofobia, 

que excluem mulheres, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres transexuais, 

travestis, homens transexuais, homens homossexuais e homens bissexuais do exercício 

de direitos e da plena realização da sua cidadania, devem ser combatidas de forma 

veemente, tanto pelo grupo LGBT quanto pelos demais cidadãos civis, pois, só assim, 

será possível imaginar, um dia, uma sociedade de inclusão, justiça e acesso para todos. 

 Porém, a falta de políticas públicas em âmbito federal que conjuguem uma ação 

coordenada dos Ministérios, Secretarias e Poder Executivos, têm se tornado objeto de 

reivindicação frequente pelos grupos LGBTs, embora já exista o surgimento de leis que 

pensem os grupos historicamente vulneráveis como sujeitos de direito, a exemplo da Lei 

11.34019, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha (focada na violência de gê-

nero) e a Lei 7.71620, que define os crimes resultantes de preconceito de raça e de cor. 

Estas e outras leis podem ser facilmente consultadas no site do Planalto21, onde estão 

dispostas publicações sobre a base da legislação federal brasileira, os códigos22, decre-

tos, leis, medidas provisórias e centenas de informações de interesse público a um clique 

de distância. 

Atualmente, a internet, como um espaço livre e de propagação de ideias, tornou-se 

uma grande ferramenta expositora da opinião pública e de mobilização social. O meio 

vem obtendo resultados importantes através de endereços eletrônicos militantes, que 

objetivam assegurar dignidade ao grupo LGBT. Esse fenômeno é algo antes nunca visto, 

uma vez que parte da garganta dos próprios grupos vulneráveis. Sendo assim, a internet 

possibilita que gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros escrevam 

dos seus tablets, computadores, celulares e outros aparatos suas ganas e ânsias de 

                                                 
19

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 09 de 

janeiro de 2016. 
20

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 09 de 

janeiro de 2016. 
21

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/>. Acesso em 20 de janeiro de 2016. 
22

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Codigos/quadro_cod.htm>. Acesso em 20 de janeiro de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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mudança. E não só eles. Aos poucos, aumenta o número de pessoas fora do círculo 

LGBT que aderem à causa e se juntam no combate à LGBTfobia rumo a uma sociedade 

mais compreensiva, inclusiva e igualitária.  

 Dentro deste contexto, é que se percebe como a sociedade vem acompanhando, 

em tempo recorde, as vicissitudes e a solidificação da internet num movimento de voz 

propulsora do 4º poder: a media. É irrefutável o fato de que o ciberespaço tem se tornado 

um meio propulsor de discussões, fóruns, organizações de passeatas e reação. Para o 

sociólogo Manuel Castells, a internet é o meio de comunicação que permite, pela primeira 

vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido e em escala global. 

Mais do que nunca, as pessoas são autoras de conteúdos: você é o próprio broadcast.  

 

A internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o que 
a eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a Internet poderia ser 
equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão da sua 
capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da atividade 
humana.  (CASTELLS, Manuel, p. 07, 2003) 
 
 

 Motivados pelo impacto da internet, funcionários da empresa americana 

Facebook23 (com o incentivo da rede social) gravaram um sensível vídeo (com mais de 

um milhão de visualizações) para o projeto americano It Gets Better24. No vídeo, eles 

contam dilemas e experiências que vivem por serem gays. A mensagem central é: ―não há 

nada de errado em ser gay‖. E lembre-se, caso você esteja passando por um mau 

momento, alusivo à própria tradução livre do projeto: ―Vai Melhorar‖. Nessa comoção, 

pode-se ver a preocupação da empresa em conscientizar sobre as consequências do 

bullying e que discriminação também começa on-line. É responsabilidade de todos 

denunciá-la.  

 À medida que o cibernético ecoa como repercussão da vida real, abre-se margem 

aos cidadãos exprimirem suas vivências e emoções, mas, principalmente, exporem suas 

indignações, frustrações e lutas por garantias de direitos civis, sobretudo, diversidade 

sexual, na esfera pública. 

Esfera pública significa, em primeiro lugar, que tudo que vem a público pode ser 
visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. Para nós, a aparência 
– aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós mesmos – constitui a 
realidade. (ARENDT, 2009, p. 29). 

 

Na mesma perspectiva, funcionários do Google Brasil, entre gays e 

                                                 
23

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=iPg02qjL40g>. Acesso em 09 de janeiro de 2016 
24

 Disponível em: <http://www.itgetsbetter.org/>. Acesso em 09 de janeiro de 2016 

http://www.youtube.com/watch?v=iPg02qjL40g
http://www.itgetsbetter.org/
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heterossexuais, postaram, em março de 2012, um vídeo25 com vários depoimentos em 

prol do casamento civil homoafetivo, através da conta DiversityAtGoogle. 

É dessa forma que a força da internet vai incorporando temas que dizem respeito à 

sociedade civil como um todo, tanto os grupos mais reprimidos, bem como seus 

defensores, ampliando as manifestações de combate à homofobia. Por isso, é uma prova 

cabal este engajamento on e off-line e a luta por mudança de valores e desejos de 

inclusão, tomado atualmente como missão de todos na sociedade pós-moderna. 

 Nesse sentindo, a web vem, cada vez mais, se mostrando como um espelho da 

realidade. E como tal, um espaço público importante de discussão e combate à 

homofobia são os blogs e as redes sociais. Eles têm importância chave na fomentação de 

opiniões favoráveis à liberdade de orientação sexual e identidade de gênero. ―Nem utopia, 

nem distopia, a Internet é a expressão de nós mesmos através de um código de 

comunicação específico, que devemos compreender se quisermos mudar nossa 

realidade‖ (CASTELLS, 2003, p. 11).  

 Nunca se falou tanto em direitos individuais à diversidade, à expressão, ao 

matrimônio e à família homoparental na história do Brasil. Em consonância, a Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH-PR), em parceria com o 

Conselho Federal de Psicologia (CFP), anunciou a criação de Comitês Estaduais de 

Enfrentamento à Homofobia. Paralelamente, vários endereços on-line ajudam a divulgar 

conteúdos e posicionamentos mais informativos, didáticos e categóricos sobre o assunto. 

 No entanto, apesar dos avanços notórios, não é contraditório afirmar que essa luta 

por uma sociedade mais respeitosa às diferenças de gênero e orientação sexual ainda se 

encontrar em seu processo nascituro. Frequentemente, pessoas são discriminadas por 

não corresponderem a um padrão de masculinidade esperado pelo padrão de 

normalidade social, não importando, sequer, muitas vezes a própria orientação sexual dos 

envolvidos. Jogadores de futebol são, frequentemente, alvos de piadas homofóbicas por 

não corresponderem à imagem esperada pelos fãs. A exemplo do Cristiano Ronaldo e o 

Gerard Piqué, que já tiveram suas sexualidades jocosamente questionadas por não 

sustentarem o comportamento masculinizado imposto pela profissão. 

 
A virilidade, em seu aspecto ético mesmo, isto é, enquanto quididade do vir, virtus, 
questão de honra, princípio da conservação e do aumento da honra, mantém-se 
indissociável, pelo menos, tacitamente, da virilidade física, através, sobretudo, das 
provas de potência sexual - defloração da noiva, progenitura masculina abundante 
etc - que são esperadas de um homem que seja realmente um homem. (BOUR-
DIEU, 2002, p 08) 

                                                 
25

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=bOIX_mRGp0M>. Acesso em 09 de janeiro de 2016  

http://www.youtube.com/watch?v=bOIX_mRGp0M
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 Em âmbito nacional, um caso de grande repercussão foi o do jogador do 

Corinthians, Emerson Sheik, que comemorou a vitória do seu time, no ano de 2013, 

postando uma foto na sua rede social instagram dando um selinho26 no amigo empresário 

Isaac Aza. Em poucos segundos, a foto foi alvo de centenas de comentários e críticas 

sexistas e homofóbicas.  

 No livro A Reprodução (1970), os sociólogos franceses Pierre Bourdieu e Jean-

Claude Passeron postulam o conceito de violência simbólica como uma forma de coação 

que se funda na fabricação contínua de crenças, como ―todo poder que chega a impor 

significações como legítimas, dissimulando as relações de força que estão na base de 

sua força‖. 

A violência simbólica se baseia na fabricação de crenças no processo de sociali-
zação, que induzem o indivíduo a se enxergar e a avaliar o mundo de acordo com 
critérios e padrões definidos por alguém. Trata-se da construção de crenças cole-
tivas e faz parte do discurso dominante. (...) A violência simbólica é o meio de e-
xercício do poder simbólico. (BOURDIEU, p. 27, 1970). 

 

 Já na obra A Dominação Masculina, Bourdieu (2002, p 36), dispõe que a domina-

ção masculina encontra reunidas todas as condições para o seu pleno exercício sem que 

nela exista um princípio para justificativa, análigo ao pressuposto da heterossexualidade 

visto em SCOTT (1995). Portanto, pode-se afirmar, então, que a primazia universalmente 

concedida aos homens se perdura na objetividade de estruturas sociais e de atividades 

produtivas e reprodutivas, baseadas, por exemplo, na divisão sexual do trabalho de pro-

dução e de reprodução biológica e social. É essa prerrogativa de lugar ao sol na socieda-

de que ―confere aos homens a melhor parte, bem como nos esquemas imanentes a todos 

os habitus moldados por tais condiç es‖ (BOURDIEU, 2002, p 31). 

Apesar de a força simbólica ser uma forma de poder que se exerce sobre os cor-

pos, diretamente, e como que por magia, sem qualquer coação física. Mas essa magia só 

atua com o apoio ede predisposições colocadas, como molas propulsoras, na zona mais 

profunda dos corpos. Para o sociólogo, existe um acordo tácito, nem sempre percebido, 

entre dominador e dominado, para que haja ocorra o fenômeno da opressão simbólica. 

Contudo, lembrar os traços que a dominação imprime nos corpos e os efeitos que ela e-

xerce através deles não significa dar armas ou ratificar a própria dominação. Tampouco se 

                                                 
26

 Entenda o caso. Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2013/08/apos-

polemica-sheik-ganha-aplausos-do-grupo-e-protesto-de-torcedores.html>. Acesso em 09 de janeiro de 2016.  

http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2013/08/apos-polemica-sheik-ganha-aplausos-do-grupo-e-protesto-de-torcedores.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2013/08/apos-polemica-sheik-ganha-aplausos-do-grupo-e-protesto-de-torcedores.html
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pode atribuir às vítimas a responsabilidade de sua própria opressão. Bourdieu pontua que 

não se pode atribuir que as pessoas escolhem adotar práticas submissas ou mesmo que 

elas gostam dessa dominação, que elas ―se deleitam‖ com tratamentos que lhes são infli-

gidos, devido a uma espécie de masoquismo constitutivo de sua natureza. 

É preciso assinalar não só que as tendências à ―su missão‖, dadas por vezes co-
mo pretexto para ―culpar a v tima‖, são resultantes das estruturas objetivas, como 
também que essas estruturas só devem sua eficácia aos mecanismos que elas 
desencadeiam e que contribuem para sua reprodução. O poder simbólico não po-
de se exercer sem a colaboração dos que lhe são subordinados e que só se su-
bordinam a ela porque o constroem como poder. (BOURDIEU, 2002, p 39). 

 

Sabe-se que a força do discurso transformada em ódio aos LGBTs (violência sim-

bólica) se torna uma forte componente desencadeadora, em muitos casos, da violência 

física. E há na sociedade um forte teor religioso de moral e bons costumes, que funda-

menta até hoje a condenação de práticas homoafetivas. Isso, por sua vez, acarreta na 

perseguição aos agentes do grupo LGBT. Esses discursos enraizados historicamente e 

sob os quais se justifica a perseguição, tortura, humilhação e ridicularização de gays. lés-

bicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros ainda estão ligados a tempos e 

valores sociais que retomam as civilizações arcaicas cristiânicas. Destaca-se, dentre as 

inúmeras formas de violência fomentadas na sociedade, o machismo (a mulher que en-

trega o fruto proibido a Adão), a homofobia (capítulos Sodoma e Gomorra), 

o racismo (Caim gerou o povo que vivia nas tendas), o modelo heteronormativo de famí-

lia (a ratificação bíblica que unifica como legítimo apenas um homem, uma mulher e sua 

prole). 

 De acordo com o filósofo francês, Michel Foucault27, a adoção do termo ―homosse-

xualismo‖ (sic), para designar pessoas que mantinham relações sexuais com outras do 

mesmo sexo, fez parte de um movimento geral no sentido de criar categorias e espécies 

ligadas a comportamentos sexuais, especialmente impulsionados pelas práticas legais e 

pela categorização médica e psicológica no século XIX. Segundo o autor, com a ascen-

são dos discursos médico-psiquiátricos do mesmo século, a sexualidade passa a ser dis-

cutida em termos de natalidade, de hormônios, de características físicas. 

 Com a chegada do cientificismo europeu, nos séculos XVIII e XIX, diversas áreas 

das ciências humanas e biológicas tentaram explicar a homossexualidade, tomando como 

                                                 
27

 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade, vol. 1: A vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1979.  
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padrão natural a heteronormatividade, respaldados no conceito cristão da divindade da 

relação matrimonial e reprodutiva no binário homem-mulher. 

 Segundo o historiador inglês Jeffrey Weeks28, os impedimentos legais tornaram-se 

fator importante para que surgisse o termo "homossexual" como algo que denotasse um 

comportamento e até mesmo um modo de pensar e sentir diferentes da maioria. 

 Em A Dominação Masculina29, Bourdieu afirma que a divisão entre sexos, tal qual 

a conhecemos, se produz, ou em outros termos, por meio de uma análise objetiva de uma 

sociedade organizada de cima a baixo segundo o princípio androcêntrico. 

 

As aparências biológicas e os efeitos, bem reais, que um longo trabalho coletivo 
de socialização do biológico e de biologização do social produz nos corpos e nas 
mentes conjugam-se para inverter a relação entre as causas e os efeitos e fazer 
ver numa construção social naturalizada (os ―gêneros‖ como habitus sexuados), 
como o fundamento in natura da arbitrária divisão que está no princípio não só da 
realidade como também da representação da realidade (BOURDIEU, p. 05, 2002). 

 

 Infere-se que existe, então, uma obrigatoriedade em ser heterossexual, conforme 

analisa a professora e ativista americana, Adrienne Rich, no artigo30 Heterossexualidade 

Compulsória e Existência Lésbica. 

 

As l s icas têm sido historicamente destitu das de sua existência pol tica atrav s 
de sua ―inclusão‖ como versão feminina da homossexualidade masculina. Equaci-
onar a existência l s ica com a homossexualidade masculina, por serem as duas 
estigmatizadas,   o mesmo que apagar a realidade feminina mais uma vez. 
(RICH, p. 36, 2012). 

 

 Por isso, com o objetivo de combater as formas diferenciadas de práticas 

homofóbicas, este trabalho se norteia através de uma visão jurídico-sociológica da prática 

do enfrentamento ao discurso do ódio disseminado na web, à luz da necessidade de 

elevar desiguais à condição de igualdade, tendo como referência a gramática protetiva 

dos direitos humanos. Será analisada a evolução do combate à homofobia, por meio de 

redes sociais, e a importância da web como dispositivo de reverberação e extensão das 

lutas fora do on-line.  

 Também intenciona-se localizar os princípios da isonomia e da dignidade humana 

concernentes à diversidade sexual, à luz da Constituição Federal brasileira de 1988 e da 

                                                 
28

 WEEKS, Jeffrey. Sex, Politics and Society: The Regulation of Sexuality Since 1800. New York, Longman 

Inc.,1989. 
29

 BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2002, p. 160. 
30

 Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica. Disponível em 

<http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v04n05art01_rich.pdf>. Acesso em 09 de janeiro de 2016. 

http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v04n05art01_rich.pdf
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Declaração Universal de Direitos Humanos, respectivamente. Visa-se investigar a 

quantidade de webengagement (traduzido nesta pesquisa como webengajamento, e 

entendido neste trabalho como a capacidade, ou vontade do internauta de curtir, 

comentar e/ou compartilhar dos posts divulgados pelo objeto de estudo). Com isso, 

pretende-se aferir o respeito aos princípios dos direitos humanos na internet (dentro do 

corpus pesquisado) e nas relações sociais on-line.  

Desta forma, hipotetiza-se ser possível analisar como e por que o ciberespaço se 

tornou um eco da vivência do ―real‖, propagando a luta contra atos homofóbicos no Brasil, 

num movimento de dentro da rede para fora.  

No entanto, para estudar o uso deste meio em busca de reeducação e respeito social, 

também será necessária caracterizar a homofobia na web, isto é, o discurso do ódio aos 

Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis Transexuais e Transgêneros nas páginas que serão 

analisadas. Por isso, faz-se mister entender o fenômeno de como as redes sociais se 

tornaram relevantes no enfrentamento à homofobia, para, com isso, entender como se 

desenvolvem as estratégias de combate a homofobia. 

Abordando a perspectiva sociológica de identidade, Hall (2011, p.12) esclarece que 

esta noção reflete a complexidade do mundo moderno, rechaçando a autonomia do 

indivíduo, devido ao fato deste estar condicionado às suas experiências sociais e com o 

mundo exterior. Nesta concepção, a identidade preencheria o espaço entre o mundo 

pessoal e o público, atando o sujeito à estrutura, de forma que nessa noção, a identidade 

é tratada como uma espécie de traje com o qual o indivíduo – pertencente a um grupo 

social – vai à rua.  Em outras palavras, é a expressão de uma série de signos com os 

quais o mesmo se reveste na sua inserção no mundo social, sendo que esta vestimenta 

se traduz em diversas formas, seja nas valorações dirigidas aos grupos ou mesmo na  

forma como eles se diferenciam, especialmente por intermédio da adoção de 

determinadas práticas, sinais, linguagens, estéticas e produções culturais que lhes deem 

uma significação distinta da coletividade amorfa. 

De fato, neste estudo não se poderia deixar de lado a importância da construção e 

da vivência das identidades sexodiversas, onde mesmo dentro de cada categoria que 

compõe a sigla LGBT, individualmente, admite-se a pluralidade de identidades dos seres 

envolvidos, sendo impossível falar, por exemplo, em homossexualidade no singular, uma 

vez que há diversos modos de se vivenciar uma orientação sexual ou identidade de 

gênero discordante, devendo haver, por conseguinte, uma atenção especial a cada 

categoria específica. Exposto isto, o presente trabalho não adotará a palavra homofobia 

como terminologia referente às variadas formas de violência contra LGBTs, por entender 
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que a mesma não contempla as demandas específicas de cada subgrupo. Assim sendo, 

será utilizada nessa dissertação o uso de expressões como transfobia, lesbofobia e 

bifobia, em casos individualizados, e LGBTfobia31 quando referir-se ao grupo de forma 

totalizadora.  

No que tange a parte científico-metodológica, é prudente afirmar que a produção 

de conhecimento exige a adoção de um método, que deverá balizar o andamento da pes-

quisa, orientando o pesquisador em sua execução. Contudo, desde já, ressalte-se que 

nenhum método é capaz de, isoladamente, orientar todas as operações exigidas pelo co-

nhecimento (MARCONI; LAKATOS, 2004).  

 Como ponto inicial do presente estudo, faz-se mister ressaltar-se, aqui, a importân-

cia da metodologia de pesquisa como um instrumento pelo qual a investigação do pro-

blema proposto é viabilizada, confirmando ou não as hipóteses iniciais e fazendo com que 

os objetivos traçados sejam atingidos. Também é interessante ressalvar que, para o pes-

quisador deste trabalho de dissertação, as estratégias metodológicas são de suma impor-

tância no alcance do sucesso da pesquisa, sendo seu extremo oposto, ou seja, uma pro-

posta inconsistente e mal formulada, fator de risco e comprometedor do rigor do trabalho 

científico e as conclusões da pesquisa. 

 Segundo as autoras Edna Lúcia da Silva e Estera Muszkat Menezes32, pesquisar   

um tra alho que envolve um planejamento an logo ao de um cozinheiro.  

 
Ao preparar um prato, o cozinheiro precisa saber o que ele quer fazer, obter os in-
gredientes, assegurar-se de que possui os utens lios necess rios e cumprir as e-
tapas requeridas no processo. Um prato ser  saboroso na medida do envolvimen-
to do cozinheiro com o ato de cozinhar e de suas ha ilidades t cnicas na cozinha. 
O sucesso de uma pesquisa tam  m depender  do procedimento seguido, do seu 
envolvimento com a pesquisa e de sua habilidade em escolher o caminho para a-
tingir os objetivos da pesquisa. (SILVA, Edna L.; MENEZES, Estera M. 2005, p. 9) 

 

 Para Pedro Bevian, a pesquisa exploratória procura descobrir, com a precisão 

possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com os 

outros fenômenos, sua natureza e características, correlacionando fatos sem manipul -lo. 

(  RV AN,  996, p. 49 .  onclui-se, portanto, que a pesquisa   um tra alho, um processo 

evolutivo, que depende de fatores externos e que, por melhor que seja o roteiro do 

pesquisador, não   algo totalmente control vel ou previs vel.  

                                                 
31

 A LGBTfobia é uma sigla de uso recorrente pelos grupos LGBTs para classificar a discriminação e o preconceito aos 

diferentes agente deste grupo, visando manter, assim, a identidade de cada um dentro desta nomenclatura.  
32

 Disponível em 

<https://projetos.inf.ufsc.br/arquivos/Metodologia_de_pesquisa_e_elaboracao_de_teses_e_dissertacoes_4ed.pdf>. 

Acesso em 13 de janeiro de 2016. 

https://projetos.inf.ufsc.br/arquivos/Metodologia_de_pesquisa_e_elaboracao_de_teses_e_dissertacoes_4ed.pdf
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Vendo por um prisma mais filos fico, considera a pesquisa como atividade   sica 
das ciências na sua indagação e desco erta da realidade. É uma atitude e uma 
pr tica te rica de constante busca que define um processo intrinsecamente 
inaca ado e permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade 
que nunca se esgota, fazendo uma com inação particular entre teoria e dados. 
(MINAYO, 1993, p.23). 

 

 J  Gil defende que a pesquisa tem um car ter pragm tico, um processo formal e 

sistem tico de desenvolvimento do m todo cient fico. ―O o jetivo fundamental da 

pesquisa   desco rir respostas para pro lemas mediante o emprego de procedimentos 

cient ficos‖ (GIL, 1999, p.42). Vemos o car ter pragm tico da an lise de dados como um 

processo formal e sistem tico de desenvolvimento do m todo cient fico. ―O o jetivo 

fundamental da pesquisa   descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos cient ficos‖ (GIL, 1999, p.42). 

 Dentro do objetivo geral do projeto, que consistia em analisar, dentro de uma pers-

pectiva histórica, política, humana e social, a não discriminação em função da orientação 

sexual por meio do combate à homofobia on-line nos dias atuais, através das redes soci-

ais, percebeu-se a transformação da web como um importante e irrefutável mecanismo de 

resistência e web-militância. 

 Para que os dados coletados, ou seja, os posts recortados para análise, tivessem 

maior representatividade semântica, em oposto à numérica, foi escolhido uma abordagem 

qualitativa, em posição epistemológica à quantitativa. 

 Para Haguette, o método qualitativo e quantitativo têm diretrizes diferentes e ser-

vem a propósitos distintos, não havendo necessariamente uma relação superioridade en-

tre um e outro. 

Os dois estão acordes sobre o tipo de método mais adequado para cada tipo de 

objeto de estudo: os métodos quantitativos supõem uma população de objetos de 

observação comparável entre si e os métodos qualitativos enfatizam as especifici-

dades de um fenômeno em termos de suas origens e de sua razão de ser. (HA-

GUETTE, 2001, p. 63). 

 

 Para Miles & Hubeman (1994), a utilização da abordagem qualitativa, além de ofe-

recer descrições ricas sobre uma realidade específica, ajuda o pesquisador a superar 

concepções iniciais e a gerar ou revisar as estruturas teóricas adotadas anteriormente, 

oferecendo base para descrições e explicações muito ricas de contextos específicos. A-



 

22 

 

lém disso, ajuda a análise de dados ir além de concepções iniciais, gerando ou revisando 

estruturas teóricas. 

 Optou-se, portanto, pelo método qualitativo por não se entender, neste caso, que 

números e gráficos pudessem explicar a densidade das mensagens escritas nas posta-

gens do deputado Jean Wyllys, dentro da realidade social estudada. Portanto, o norte 

desta an lise foi pautado na interpretação dos fen menos sociais e a atri uição de signifi-

cados encontrados nos posts.  

 Expostos esse arcabouço metodológico, deixa-se claro, aqui, que presente estudo 

inicia sua expansão científica localizando os princípios da isonomia e da dignidade huma-

na concernentes à diversidade sexual, à luz de tratados internacionais, como a Declara-

ção Universal de Direitos Humanos e a Declaração da Independência dos Estados Uni-

dos, os princípios defendidos na Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, e 

a Carta das Nações Unidas, que definem como objetivos principais, entre outros, a defesa 

dos direitos fundamentais e a criação de condições que mantenham a justiça. Além, tam-

bém, da Carta Magna que rege o nosso país, a Constituição Federal brasileira (CF), de 

1988. É importante salientar que, durante todo o período de busca de informações e tra-

balho de campo, também foi mantido em foco conceitos apreendidos por meio da revisão 

bibliográfica de especialistas na área dos direitos humanos, a exemplos de Antônio Can-

çado Trindade, Oscar Vilhena, José Augusto Lindgren, Flávia Piovesan, Rosa Maria Go-

doy, Daniel Sarmento, entre outros.  

 Uma vez investigados os princípios epistemológicos destes documentos suprana-

cionais com amplitude e respaldo universais, buscar-se-á trazer, à luz de tais fundamen-

tos, o respeito aos princípios dos direitos humanos. Em seguida, é analisado como e por 

que o ciberespaço se tornou um eco da vivência do ―real‖, propagando a luta contra atos 

homofóbicos no Brasil, num movimento ―inside out‖.  

 De acordo com Castells (2003), a internet originou-se de um projeto ambicioso e 

ousado, imaginado na d cada de  960 pelos guerreiros tecnol gicos da Agência de Pro-

jetos de Pesquisa Avançada do  epartamento de  efesa dos  stados Unidos (a m tica 

 ARPA  para impedir a tomada ou destruição do sistema norte americano de comuni-

caç es pelos sovi ticos, em caso de uma guerra nuclear.  

  om  ase na tecnologia de comunicação da troca de pacotes, o sistema tornava a 

rede independente de centros de comando e controle, para que a mensagem procurasse 

suas pr prias rotas ao longo da rede, sendo remontada para voltar sentido coerente em 
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qualquer ponto da rede. A tecnologia digital permitiu o empacotamento de todos os tipos 

de mensagens, inclusive de som, imagens e dados, criou-se uma rede que era capaz de 

comunicar seus n s sem usar centros de controles (CASTELLS, 2003, p. 82).  

 O termo ―Sociedade  igital‖, cunhado pelo autor e motivo do presente estudo, evi-

dencia a correlação existente entre três dimens es, a social, a normativa so  o aspecto 

do  ireito e a revolução tecnol gica sob o aspecto informacional utilizado atrav s da in-

ternet. Segundo Pinheiro ( 0 0 , atrav s da internet os indiv duos poderiam exercer al-

guns de seus direitos mais importantes como cidadãos, a li erdade de expressão, a mani-

festação do pensamento e o desenvolvimento de conhecimentos de forma ampla e irres-

trita. ―O avanço tecnol gico na comunicação sempre perseguiu o o jetivo de criar uma 

Aldeia Glo al, permitindo que todas as pessoas do mundo pudessem ter acesso a um 

fato de modo simult neo‖ (PINHEIRO, 2010 p.63). 

 Portanto, a internet foi escolhida como ferramenta de estudo pelo seu alcance e 

poder de globalização de casos isolados. O ciberespaço permite, pela primeira vez, um 

maior protagonismo individual dos usuários da rede, bem como amplia a repercussão do 

discurso político dos grupos vulneráveis. Por meio de endereços eletrônicos militantes, a 

internet traz à superfície, das mais diferentes esferas sociais, discussões sobre a dignida-

de do grupo LGBT. Portanto, é irrefutável a importância desse meio na luta por uma juris-

prudência e sociedade mais compreensivas, inclusivas e igualitárias. Todos esses predi-

cados permitirão à pesquisa caracterizar a prática da LGBTfobia na web, entendida neste 

trabalho, como o discurso do ódio aos Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais 

e Transgêneros, por meio de conceitos da análise do discurso. Além de verificar como a 

web se tornou um meio de busca de reeducação e respeito social aos grupos vulneráveis, 

com foco no público LGBT. 

 No entanto, a vastidão do meio cibernético impede análise de todos os endereços 

web-militantes contra a homofobia. Para tal, portanto, percebeu-se a necessidade de i-

dentificar as principais ferramentas de repercussão local e nacional, para tornarem-se re-

ferencial de objeto de estudo. Com base nessa assertiva, o facebook, que possui no Bra-

sil, milhões de cadastros, tem se tornado no país e no mundo, um dos maiores mercados 

de rede social em número de usuários no planeta. O primeiro posto ainda é ocupado pe-

los Estados Unidos. O dado de 76 milhões de usuários no Brasil foi confirmado e divulga-

do pela empresa33, revelando um crescimento de 660% desde fevereiro de 2011, data em 

                                                 
33

 Disponível em <http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/facebook-alcanca-marca-de-76-milhoes-de-usuarios-no-

 

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/facebook-alcanca-marca-de-76-milhoes-de-usuarios-no-brasil/
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que a rede social começou oficialmente no Brasil. Pela presença massiva, principalmente 

entre jovens e adolescentes, decidiu-se limitar a pesquisa aos endereços militantes dessa 

rede social específica.  

 Como corpus da pesquisa, foram delimitadas das postagens do Deputador Federal 

brasileiro, Jean Wyllys de Matos Santos, conhecido popularmente apenas por Jean 

Wyllys, que se encontra em seu segundo mandato pelo Partido Socialismo e Liberdade, 

identificado ao decorrer da pesquisa através da sua sigla, o PSOL.  

 Os critérios utilizados para sua escolha foram o fato do senhor Jean Wyllys ser o 

único deputado federal abertamente homossexual e um dos mais atuantes parlamentares 

brasileiros na defesa dos direitos humanos, especialmente em relação aos direitos 

LGBTs. E, sobretudo, claro, a prática incisiva e diária de publicações nas suas redes 

sociais oficiais (a estudada aqui, facebook34) e no seu site profissional35.  

O presente trabalho recolheu postagens do Deputado Jean Wyllys, na sua página 

do facebook, no período de 2014 a 2016, como base para a pesquisa. Dentro do material 

coletado, foram considerados apenas os posts relativos à promoção de direitos 

igualitários36 e mensagens de conteúdo web-militante37, tendo em vista como o deputado 

se posiciona, enquanto ativista e gay autointitulado, contra a homofobia.  

No universo de milhares de postagens encontradas na página do objeto de estudo, 

Jean Wyllys, desde a sua ativação, e as outras milhares de mensagens durante o período 

em que se estendeu a presente pesquisa, foi necessário adotar uma forma que pudesse 

agrupar os posts voltados ao combate da homofobia. Devido a isto, foi adotado, aqui, pa-

ra análise de dados, o método dedutivo, ou seja, partiu-se de um pressuposto geral para 

o específico, tentando, através da certa linearidade do fenômeno, perceber as causas que 

o geraram. A premissa geral era a de que na página de Jean Wyllys, devido a sua luta 

pessoal e profissional, no Congresso Nacional, tinha um cunho voltado também para o 

enfrentamento da homofobia, tal qual seu posicionamento político, suas propostas con-

gressistas, sua orientação sexual e seu engajamento on-line. Assim, será possível perce-

 er um conceito preconizado por  usserl  a descrição direta da experiência tal como ela 

 .  

                                                                                                                                                                  
brasil/>. Acesso em 10 de dezembro de 2015. 

34
 Disponível em: <https://www.facebook.com/jean.wyllys>. Acesso em 09 de agosto de 2016. A página apresenta, até a 

data pesquisada, um total de 1.235.153 curtidas.  Acesso em 09 de agosto de 2016 
35

 Disponível em: <http://jeanwyllys.com.br/wp/>. Acesso em 09 de agosto de 2016. 
36

 “Que nunca nos falte coragem para lutar por um mundo mais justo e mais solitário”, Jean Wyllys, 31 de dezembro de 

2015. 
37

 “Caros pais/mães de LGBTs: que o acolhimento tome o lugar da rejeição na relação entre vocês”. Jean Wyllys, 20 de 

dezembro de 2015.  

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/facebook-alcanca-marca-de-76-milhoes-de-usuarios-no-brasil/
https://www.facebook.com/jean.wyllys
http://jeanwyllys.com.br/wp/
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A realidade   constru da socialmente e entendida como o compreendido, o inter-
pretado, o comunicado.  ntão, a realidade não    nica  existem tantas quantas fo-
rem as suas interpretaç es e comunicaç es. O sujeito ator   reconhecidamente 
importante no processo de construção do conhecimento. (TR V  OS, 1992. p 
136). 

 

 A página surgiu no ano de 2009 e começou a ganhar um crescente número de 

seguidores com o início do primeiro mandato como deputado federal do Rio de Janeiro, 

pelo PSOL, em 1º de fevereiro de 2011. Desde então, Jean sempre trouxe em seus posts 

mensagens relacionadas à luta que ele mesmo se engajava no Congresso, intituladas na 

sua página oficial como sendo Direitos Humanos, Democracia e Defesa de Cidadania 

Plena. Embora suas postagens tenham uma peridiocidade quase diária, nem todos os 

conteúdos abordados são sobre LGBTfobia. Alguns assuntos abordam racismo, 

protagonismo de minorias sociais, emponderamento feminino, direitos humanos 

internacionais em assuntos relacionados a exilados e guerras do Oriente Médio, entre 

outros tópicos.  

Adiciona-se aqui também um fato denotado pelo pesquisador como assaz 

interessante. Eleito em 2010, Jean, foi à época, foi um dos candidatos com a menor 

quantidade de votos pelo Rio de Janeiro, com 13.018 (0,16%) dos votos válidos. Em 

2012, Jean Wyllys foi eleito pelos internautas o melhor deputado federal do Brasil no 

Prêmio Congresso em Foco38. E nas eleições de 2014, Jean foi reeleito como o sétimo 

mais votado entre os candidatos a deputado federal do estado do Rio de Janeiro, 

totalizando 144.770 (1,90%) dos votos válidos.  

 Sempre utilizando a internet como plataforma de discussão e exposição da sua 

vida profissional, Wyllys trouxe à Câmara dos Deputados, em Brasília, dentre seus 

projetos, a proposta de um Projeto de Lei que visava a revogação de determinados 

artigos do Código Civil que regulamentavam o casamento, para que houvesse o 

reconhecimento do casamento civil e a união estável entre pessoas do mesmo sexo (PL 

5120/2013), e a regulação da atividade dos profissionais do sexo (PL 4211/2012). 

Abertamente a favor da descriminalização do aborto e da maconha, Jean se considera 

um deputado progressista e disposto a discutir assuntos considerados tabus pela 

sociedade, travando, para tal, disputas nacionalmente conhecidas e televisionadas com a 

bancada evangélica da Câmara. 

 No ano de 2015, o deputado federal Jean Wyllys foi uma das 50 personalidades 

incluídas na "Lista Global da Diversidade", divulgada pela revista britânica The Economist 

                                                 
38

 Disponível em: <http://congressoemfoco.uol.com.br/premio/>. Acessado em 01 de janeiro de 2016. 

http://congressoemfoco.uol.com.br/premio/
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no dia 31 de outubro deste ano. O parlamentar foi homenageado por ―liderar a primeira 

plataforma eleitoral pelos direitos da comunidade gay no  rasil‖39. O critério usado para a 

composição da lista 40  é o comprometimento dos nomes indicados pelos leitores da 

publicação com as causas da diversidade de gênero e raça.   

 A fim de não misturar os distintos temas abordados pelo objeto de estudo, separou-

se os posts em categorias também distintas, sobretudo as postagens sobre enfrentamen-

to da homofobia. Para Bardin41, o que permite o agrupamento de informações é a parte 

comum existente entre elas. 

 
A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de 
um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o 
gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. (BARDIN, 2008, p. 
145). 

 

 Uma vez devidamente agrupados por temas, o conteúdo dos posts serão 

analisados dentro de um viés sociológico Foulcaultiano, sob a perspectiva de que é 

possível lutar contra a dominação representada por certos padrões de pensamento e 

comportamento sendo, no entanto, impossível escapar completamente a todas e 

quaisquer relações de poder. A análise dos posts terá como guia leituras de obras como a 

Ordem do discurso, do sociólogo francês, e Análise do Discurso, de Eni Puccinelli Orlandi.  

Ainda recorrendo a Bardin, a análise de conteúdo é um método muito empírico, 

dependente do tipo de fala a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende 

como objetivo.  

A análise do conteúdo assenta implicitamente na crença de que a categorização 
(passagem de dados brutos a dados organizados) não introduz desvios (por 
excesso ou por recusa) no material, mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao 
nível os dados brutos. (BARDIN, 2008, p. 119). 

 

 De acordo com ele, as distorções devidas à subjetividade dos codificadores e à 

variação dos juízos não se produzem se a escolha e a definição das categorias forem 

bem estabelecidas. O organizador da análise deve definir claramente as variáveis que 

                                                 
39

 Disponível em: <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/economist-jean-wyllys-entre-os-50-mais-influentes-na-

defesa-da-diversidade/>. Acessado em 01 de janeiro de 2016. 
40

 Além de Jean Wyllys, também faz parte da lista a brasileira Maria Aparecida da Silva Bento, pesquisadora de temas 

de raça e gênero e fundadora do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e das Desigualdades, e nomes como o 

presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a ex-secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, Dalai 

Lama, o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, a atriz Angelina Jolie e a ativista paquistanesa pela educação 

feminina Malala Yousafzai. 
41

 Laurence. BARDIN. Análise de Conteúdo. Lisboa, ed. 70, 2008. 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/economist-jean-wyllys-entre-os-50-mais-influentes-na-defesa-da-diversidade/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/economist-jean-wyllys-entre-os-50-mais-influentes-na-defesa-da-diversidade/
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trata, assim como deve precisar os índices que determinam a entrada de um elementos 

numa categoria. 

Não existe pronto-a-vestir em análise de conteúdo, mas somente algumas regras 
de base, por vezes dificilmente transponíveis. A técnica de análise de conteúdo 
adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos tem de ser reinventada a cada 
momento, excepto para usos simples e generalizados, como é o caso do 
escrutínio próximo da descodificação e de respostas a perguntas abertas de 
questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por temas (BARDIN, 2008, p. 
32). 

 

Como o que está sendo analisado, aqui, são postagens no facebook, ou seja, 

mensagens de cunho escrito divulgadas numa rede social de plataforma on-line, e com 

objetivo de evitar essas distorções subjetivas vistas em Bardin, a pesquisa parte do 

pressuposto que as mensagens são o que são. Explico, posts são a representação, oral e 

escrita, de idéias do próprio autor. Vê-se como verdade a vontade de exprimi-los e 

divulgá-los, ou seja, a intencionalidade do autor. Isto servirá como base para que, assim, 

aspectos ciscunstanciais, como um comportamento eleitoreiro, polemicista ou 

exclusivamente midiático sejam desprezados, dando vazão ao caráter militante do objeto 

estudado, o que ajudará na interpretação do resultado final, com a análise dos dados 

obtidos na coleta dos posts.  

Segundo Blumer (1969 p. 24), a interpretação dos resultados é a fase final que o 

pesquisador extrapola o âmbito dos resultados empíricos propriamente ditos e se debruça 

sobre o referencial teórico ou sobre concepções que transcendem o âmbito de um estudo, 

atentando para o fato de que se o referencial teórico for falso ou não comprovado, suas 

interpretações também o serão. 

Com referencial teórico referendado no corpo do texto dissertativo (e já 

mencionado), a hipótese que alicerça a pesquisa é de que Jean Wyllys utiliza sua rede 

social, facebook, como uma ferramenta de promoção dos direitos humanos como um 

todo, sobretudo, nas causas de orientação sexual, raça e gênero. O que se pretende aqui 

provar é que seu facebook é um fio condutor de posicionamentos que o Jean admite na 

sua vida pessoal e pública. Pessoal, como gay militante assumido, e pública como 

parlamentar autor ou coautor de projetos de leis de caráter isonômico.  

Destaca-se, aqui, que tal pensamento advém de várias entrevistas midiáticas, nos 

mais distintos suportes, seja on-line, televisão, rádio, impresso ou multimídia, o Jean 

reafirmou repetidas vezes seu posicionamento crítico e militante como agente de 

promoção dos direitos de inclusão. Isto é, a dissertação trabalhará com a oralidade do 

próprio objeto, através de algumas entrevistas concedidas em veículos tradicionais e web-
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veículos 42  de grande repercussão, a fim de embasar e justificar o posicionamento 

militante do Jean nas redes sociais da pesquisa.  

 Segundo o professor e historiador, Maurício da Silva Selau, a História Oral vem 

conquistando, no Brasil, muitos adeptos nos últimos vinte anos, embora não signifique 

uma uniformidade de sentido, coexistindo urna série de interpretações diferenciadas so-

bre a mesma, a começar pelo próprio termo história oral. Para o autor, utilizar fontes orais 

possibilita desenvolver abordagens diferentes em história, incorporando novos sujeitos e 

ampliando as possibilidades de pesquisa. 

 No novo jornalismo 43  (The New Journalism), surgido nos EUA, na década de 

1960,com expoentes como Tom Wolfe, Gay Telese e Truman Capote, usa a oralidade, ou 

seja, a história oral, como principal fonte de conhecimento e captação de informações, 

baseado na história pessoal do objeto e com um recorte, apesar de não-ficcional, mais 

literário do que sua fase anterior. Para Talese "O novo Jornalismo, embora possa ser lido 

como ficção, não é ficção. É, ou deveria ser, tão verídico, como a mais exata das reporta-

gens, buscando embora uma verdade mais ampla que a possível através da mera compi-

lação de fatos comprováveis. No ano de 1966, Truman Capote publica sua obra A San-

gue Frio com uma extensa pesquisa, que durou cerca de cinco anos e resultou em mais 

de oito mil páginas de anotações, além de entrevistas com os assassinos da família Clut-

te.  

 
O trabalho de análise e reflexão sobre a série documental de que dispõe, seja com 
as fontes orais ou qualquer outro tipo de fonte, e a conseqüente crítica interna e 
externa a essas fontes é que possibilita ao historiador construir seu trabalho histo-
riográfico, ou seja é a atividade profissional do historiador que cria as condições 
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 Sobre esses veículos, consultar os principais endereços:  

 

 RedeTV (Entrevista com Mariana Godoy). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xwo3qQi3Nuk. Acesso em 24 de agosto de 2016. 

 Playboy. Disponível em: http://jeanwyllys.com.br/wp/wp-content/uploads/2014/08/Entrevista-Jean-Wyllys-

Playboy-Julho-de-2014.pdf. Acesso em 24 de agosto de 2016. 

 Revista Forum. Disponível em: http://www.revistaforum.com.br/2013/08/12/entrevista-com-jean-wyllys-nao-

e-facil-lidar-com-a-estupidez/. Acesso em 24 de agosto de 2016.  

 Gaycation (Ellen Page entrevista Jean Wyllys). Disponível em: 

https://www.facebook.com/jean.wyllys/videos/1045580028823337/. Acesso em 24 de agosto de 2016.  

 SBT. Acesso em 24 de agosto de 2016. Disponível em: <https://youtu.be/wxAPgnBKje4>. Acesso em 24 de 

agosto de 2016. 

 Entrevista com Drauzio Varella. Disponível em: http://drauziovarella.com.br/series/drauzio-entrevista-jean-

wyllys/. Acesso em 24 de agosto de 2016. 

 Blog do Sakamoto. Disponível em: http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2014/04/08/para-jean-wyllys-

o-fascismo-saiu-do-armario-no-brasil/. Acesso em 24 de agosto de 2016.  
43

 The New Journalism. Mais informações em: < 

www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/.../DISSERTACAO_SUSANA_BRAGATTO.pdf>. Acesso em 12 de agosto de 

2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xwo3qQi3Nuk
http://jeanwyllys.com.br/wp/wp-content/uploads/2014/08/Entrevista-Jean-Wyllys-Playboy-Julho-de-2014.pdf
http://jeanwyllys.com.br/wp/wp-content/uploads/2014/08/Entrevista-Jean-Wyllys-Playboy-Julho-de-2014.pdf
http://www.revistaforum.com.br/2013/08/12/entrevista-com-jean-wyllys-nao-e-facil-lidar-com-a-estupidez/
http://www.revistaforum.com.br/2013/08/12/entrevista-com-jean-wyllys-nao-e-facil-lidar-com-a-estupidez/
https://www.facebook.com/jean.wyllys/videos/1045580028823337/
https://youtu.be/wxAPgnBKje4
http://drauziovarella.com.br/series/drauzio-entrevista-jean-wyllys/
http://drauziovarella.com.br/series/drauzio-entrevista-jean-wyllys/
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2014/04/08/para-jean-wyllys-o-fascismo-saiu-do-armario-no-brasil/
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2014/04/08/para-jean-wyllys-o-fascismo-saiu-do-armario-no-brasil/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/.../DISSERTACAO_SUSANA_BRAGATTO.pdf
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para a construção de uma história com base nas fontes orais e não a fonte por si 
só como sugere o termo história oral. (SELAU, p. 218, 2004). 

 
 

 De acordo com o Selau, o pesquisador que decide trabalhar com fontes orais deve 

problematizar as fontes e refletir sobre elas, sistematizando e sintetizando os conheci-

mentos adquiridos ao longo da pesquisa, apresentando sua análise sobre o tema, ao in-

vés de se limitar a divulgar os relatos sem qualquer análise, pois que, isso qualquer outra 

pessoa é capaz de fazer. Para Lacau, como metodologia, a história oral contribui para o 

desenvolvimento de uma série de técnicas e procedimentos metodológicos que auxiliam a 

produção do conhecimento em história. Por intermédio desta metodologia o historiador 

produz fontes para utilizar em sua pesquisa, devendo, porém, buscar soluções e explica-

ções para os problemas teóricos onde as respostas sempre estiveram: na Teoria da His-

tória, ou mesmo nas ciências afins, que contribuem para elucidar as dúvidas das relações 

entre história e memória e outros problemas de ordem teórica. 

 Por isso, é de total relevância analisar o trabalho do Jean Wyllys tendo em vista 

sua formação (jornalista), posição política (progressista), atuação parlamentar e, por que 

não, sua orientação sexual declarada. Esses elementos, ditos e repetidos pelo próprio 

narrador estudado, servem de base como informações coletadas acerca do objeto de es-

tudo.  

 
O historiador oral é algo mais que um gravador que registra os indivíduos "sem 
voz", pois procura fazer com que o depoimento não desloque nem substitua a 
pesquisa e a conseqüente análise histórica; que seu papel como pesquisador não 
se limite ao de um entrevistador eficiente, e que seu esforço e sua capacidade de 
síntese e análise não sejam arquivados e substituidos pelas fitas de gravação, so-
noras e visuais (LOZANO, p. 22, 1996 apud SELAU, p. 226, 2004). 

  
 Do ponto de vista midiático, a entrevista jornalística, bem como sua transcrição, 

respeitando o código de ética jornalístico da busca pela isenção e neutralidade44, análo-

gos aos valores e metodologias do historiador que opta pela história oral, se distanciando, 

ao máximo, do objeto com a finalidade de obter um relato mais preciso e científico possí-

vel. 

 Quanto à estrutura de conteúdo, o presente trabalho está dividido em dois capítu-

los. O primeiro, intitulado Direitos Humanos, Orientação Sexual e Sociedade Digital, abor-

da um breve contexto histórico dos direitos humanos, localizando alguns princípios da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre a isonomia dos estados participantes 

                                                 
44

 Nota do autor: reassalta-se, aqui, a ênfase no conceito “busca por” em complemento à isenção e neutralidade, 

encarados pelo autor como valores utópicos do ponto de vista narrativo, já que todo relato parte de uma escolha.  
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concernentes à igualdade, sem qualquer distinção e com proteção da lei, os signatários. 

Especialistas em direito internacional e direitos humanos, como Daniel Sarmento, Flávia 

Piovesan, Maria Berenice Dias e Antônio Cançado Trindade são chamados à discussão 

que embasa a transição para o tópico seguinte, sobre orientação sexual e suas múltiplas 

identidades. Esse tópico aborda a discussão de gênero vista em Joan Scott, e traz con-

ceitos da teoria queer, visto em Judith Buttler. Para fechar o primeiro capítulo, o trabalho 

traz à tona a discussão sobre as novas modalidades de interações sociais na web, reu-

nindo conceitos de Bonnemaison sobre territorialidade, e de Castells, sobre como as rea-

lidades virtuais servem cada vez mais como mídia de comunicação.  

 O segundo capítulo versa sobre o discurso de ódio na web. Para isso, foi necessá-

rio caracterizar o que seria discurso de ódio propriamente dito, caracterizado dentro dos 

padrões definidos por tratados internacionais e com os parâmetros da jurisprudência das 

cortes internacionais. Para tal, contou-se com o amparo da Constituição Federal de 1988 

e princípios defendidos na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Com base em es-

tudos e discussões sobre liberdade de expressão e igualdade, inclusive da ONU e de ou-

tras organizações internacionais, este primeiro tópico versa sobre a discussão entre os 

limites de liberdade de expressão nos casos de propagação de incitação à violência e ao 

achincalhamento. No segundo tópico, conceitos sobre o discurso do ódio são localizados 

e analisados na web, com ênfase na página do objeto de pesquisa, Jean Wyllys. Para 

finalizar, entendeu-se por necessário um tópico sobre o enfrentamento ao discurso pre-

conceituoso e alvitante na internet.  
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 ua         e  atr  u a um sexo a t  as as    sas      v a 

  ss  u         as a re  tava a pl ar seu e te    e t   - s  

muito mais tarde descobriu, e nem mesmo inteiramente ainda 

hoje, a enormidade desse erro. De igual modo o homem atribu-

 u a tu      ue e  ste u a rela    moral, jogand  s  re  s 

   r s     u       a t   e u a s       a     t  a.      a  

tu    ss      ter   e   a s  e   e  s val r     ue p ssu  

   e a  re  a no sexo masculino ou feminino do Sol. 

 

Friedrich Nietzsche 
 

CAPÍTULO 1 
 
 

1 DIREITOS HUMANOS, ORIENTAÇÃO SEXUAL E SOCIEDADE DIGITAL 
 

1.1 Contexto Histórico dos Direitos Humanos e Orientação Sexual 
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 Após a Segunda Guerra Mundial, as mais diversas nações viram-se perplexas com 

os genocídios que dizimaram milhões de pessoas. Motivada por um sentimento de 

respeito e autopreservação da espécie, a, então, recém-constituída Organização das 

Nações Unidas (ONU, 1945) apresenta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

junto a 51 países membros, estabelecendo uma série de prerrogativas basilares para todo 

e qualquer ser humano, em detrimento da ideia de nacionalidade para considerar-nos 

cidadãos do planeta.  

So revindos   Segunda Guerra Mundial, quando o gênero humano se mostrou 
t cnica e moralmente capaz de se autodestruir, tal suscitou a solidariedade de 
todos os indiv duos e categorias da sociedade humana diante de uma poss vel 
destruição das condiç es necess rias   vida do pr prio ser humano. Os direitos 
de solidariedade querem garantir não s  o indiv duo contra o indiv duo, mas a 
humanidade contra a pr pria humanidade, genericamente considerada. Têm por 
finalidade assegurar a dignidade humana pelo implemento de todas as condiç es 
gerais e   sicas que lhe são necess rias, postas como direitos difusos de toda a 
humanidade. (DIAS, 2011, p. 05) 
 

 Inspirado pelos preceitos consagrados na Conferência Mundial de Direitos 

Humanos de Viena, de 1993, o jurista brasileiro Antônio Cançado Trindade conceitua, na 

sua obra, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos 45  (1999), a 

interdependência entre democracia, direitos humanos e desenvolvimento, como pilares 

para a evolução de uma nação. Trindade defende o caráter internacional especial aos 

direitos humanos. ― iferentemente dos tratados tradicionais, os tratados de direitos 

humanos procuram garantir o interesse geral, transcendendo os interesses individuais das 

Partes  ontratantes‖ (TRINDADE, 1999, p. 29).  

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, lín-
gua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, ri-
queza, nascimento, ou qualquer outra condição (Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Art. II, 1948). 

 

Em conformidade com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, o 

Brasil se tornou um dos signatários do Pacto dos Direitos Civis e Políticos da ONU, 

promulgado no dia 06 de julho de 1992, através do Decreto nº 59. 

 

Os Estados Partes do presente pacto comprometem-se a respeitar e garantir a 
todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos a sua 
jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem discriminação alguma 
por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer 

                                                 
    TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos Volume I. Porto 

Alegre: safE. 1997. 640 p. 
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condição (Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos: Decreto que 
promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/MRE). 

 

 Norteada por princípios como a igualdade e a dignidade da pessoa humana, a 

Constituição Federal do Brasil, vigente desde 1988, também versa o extermínio de toda e 

qualquer discriminação. 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (Constituição Federal, 
Art. 5º, 1988). 

 

 No entanto, a discriminação em virtude de orientação sexual não é vedada 

expressamente na Constituição Federal Brasileira de 1988, nem tampouco explicitada na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem o Brasil como um de seus 

signatários.  Para o Procurador Regional da República e Doutor em Direito Constitucional, 

Daniel Sarmento46, a referência ―sexo‖ nos artigos 2º (parágrafo 1º) e 26, já vem sendo 

considerada como ―orientação sexual‖ pela comissão de Direitos Humanos da ONU, que 

se manifestou favorável no caso Nicholas Toonen vs Austrália 47 , em 1994, uma 

reivindicação48 divisora de águas para os direitos humanos, apesar de inexistir no referido 

texto qualquer alusão expressa à discriminação fundada na orientação sexual49. 

 

A proibição constitucional de discriminação por motivo de sexo protege 
heterossexuais, homossexuais, transexuais e travestis, sempre que a sexualidade 
seja o fator decisivo para a imposição de tratamentos desfavoráveis (SARMENTO, 
2010, p 637). 

 

 A afirmação contínua de não discriminação presume a liberdade de exercer sua 

sexualidade de forma plena. Segundo o diretor jurídico da Conectas Direitos Humanos, 

                                                 
46

  SARMENTO, Daniel. Casamento e União Estável entre Pessoa do Mesmo Sexo. In Ikawa, Daniela; PIOVESAN, 

Flávia. Igualdade, diferença e direitos humanos. São Paulo: Lumen Juris, 2010. p. 619-660 
47

 ESKIRDGE, William & HUNTER, Nan. Sexuality, Gender and the Law. Westbury: 1997, pp. 751-754 
48

   Entenda o caso: A Austrália herdou as leis de sodomia da colonização do Reino Unido, mesmo depois de 1788. 

Essas leis foram retidas nos códigos penais e passaram pelos vários parlamentos coloniais durante o século 19, e 

pelos parlamentos estaduais após a Federação. Em 1993, Nicholas Toonen, um ativista gay, desafiou duas 

disposições do Código Penal da Tasmânia: Seções 122 (a) e (c), e 123, que criminalizam todas as formas de contato 

sexual consensuais privadas entre homens adultos. O argumento usado foi que a continuidade de tal existência no 

Código Criminal da Tasmânia teve um impacto profundo e prejudicial em muitas pessoas do estado australiano, 

alimentando a discriminação, assédio e violência contra tasmanianos gays e lésbicas. O comitê considerou que a 

atividade sexual privada consentida é abrangida pelo conceito de "privacidade", e que Toonen foi afetado pela 

existência das leis da Tasmânia, que continuamente interferiram diretamente na sua vida privada, apesar de sua falta 

de aplicação recente. Disponível em: <http://iilj.org/courses/documents/Toonenv.Australia.pdf>. Acesso em 09 de 

janeiro de 2016. 
49

  SARMENTO, Daniel. Casamento e União Estável entre Pessoas do Mesmo Sexo: Perspectivas Constitucionais. 

Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 1999. 

http://iilj.org/courses/documents/Toonenv.Australia.pdf
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Oscar Vilhena, Pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Oxford, o artigo 5° 

da Constituição e seus diversos incisos refletem nossa obsessão regulatória. ― le é 

detalhista porque sabe que está em uma sociedade obsessiva em violá-los‖ (VILHENA, 

2008)50.  

Na formação das primeiras comunidades e sociedades políticas prevalecia a 

identidade coletiva, que frequentemente suprimia a individual (e, por conseguinte, o 

indivíduo), tornando-a mera parte de um todo, simples integrante de um conjunto social 

amorfo. Nesse diapasão, BRANCO (2009, p. 266) explicita tal situação, referindo-se ao 

Estado no âmbito do surgimento dos primeiros direitos fundamentais: 

 
Nos séculos XVII e XVIII, as teorias contratualistas vêm enfatizar a submissão da 
autoridade política à primazia que se atribui ao indivíduo sobre o Estado. A defesa 
de que certo número de direitos preexistem ao próprio Estado, por resultarem da 
natureza humana, desvenda característica crucial do Estado que lhe empresta 
legitimação – o Estado serve aos cidadãos, é instituição concatenada para lhes 
garantir os direitos básicos. 

 

Tal perspectiva, embora enunciasse direitos individuais, era eivada de mácula por 

contemplar os seres humanos de uma forma indiferenciada, fechando os olhos para as 

evidentes diferenças que havia entre eles. Tratava-se, portanto, de se criar uma mínima 

proteção aos indivíduos ante o poder estatal; logo, nessa primeira geração de direitos 

fundamentais, os paradigmas liberais da liberdade, igualdade formal e propriedade 

balizaram o direito, constituindo-se como importante ferramenta na construção da 

dignidade humana que, porém, tornou-se ultrapassada ao longo dos anos. Já na segunda 

geração de direitos foram manifestadas as preocupações com os direitos sociais, 

econômicos e culturais, resultando na idealização do Estado do bem-estar Social. 

Nesse contexto, destacamos as noções de justiça empreendidas pelo filósofo 

americano, John Rawls51, que em suas ponderações acerca da justiça como equidade, 

contempla as noções de direito à liberdade e direito à igualdade, onde as sociedades 

devem ser estruturadas por intermédio de um sistema equitativo, sendo então possível a 

justa distribuição de concepções culturais, opções sociais, tecnologias etc., entre 

cidadãos livres e iguais, expressando assim um modelo típico das sociedades onde 

predomina o ideal de Estado Democrático de Direito. 

                                                 
50

 Disponível em: <http://oab-ma.jusbrasil.com.br/noticias/149621/constituicao-brasileira-e-referencia-em-direitos-

humanos> Acesso em 28 de dezembro de 2015. 
51

 Disponível em: < http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/377/r138-16.pdf?sequence=4> . Acesso em 18 

de janeiro de 2016. 

http://oab-ma.jusbrasil.com.br/noticias/149621/constituicao-brasileira-e-referencia-em-direitos-humanos
http://oab-ma.jusbrasil.com.br/noticias/149621/constituicao-brasileira-e-referencia-em-direitos-humanos
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Assim, infere-se uma noção de cidadania nos moldes daquilo que Habermas 

(2010, p. 120) defende, ao reiterar a necessidade dos direitos humanos fundamentais ga-

rantirem a autodefesa e a responsabilidade própria da pessoa na sociedade. Logo, isso é 

tão importante quanto os reconhecimentos ético e político de tais posições jurídicas priva-

das, pois insere o indivíduo nas esferas de ação reguladas por estruturas de ordem, as 

quais o envolvem com outras pessoas, equivalendo a construir e garantir os institutos do 

direito, nos quais o ser humano assume a condição de membro. 

Com o surgimento da terceira geração dos direitos fundamentais, denominados 

―direitos de fraternidade‖, baseados numa ideia de solidariedade universal, especialmente 

diante dos horrores do holocausto, os direitos de grupos sociais específicos passam a ser 

tutelados, e as múltiplas identidades, protegidas. Tal situação decorre especialmente da 

constatação de que: 

 
Torna-se, contudo, insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e 
abstrata. Faz-se necessária a especificação do sujeito de direito, que passa a ser 
visto em sua peculiaridade e particularidade. Nessa ótica determinados sujeitos de 
direito ou determinadas violações de direitos exigem uma resposta específica e 
diferenciada. Vale dizer, na esfera internacional, se uma primeira vertente de 
instrumentos internacionais nasce com a vocação de proporcionar uma proteção 
geral, genérica e abstrata, refletindo o próprio temor da diferença, percebe-se, 
posteriormente, a necessidade de conferir a determinados grupos uma proteção 
especial e particularizada, em face de sua própria vulnerabilidade. Isso significa 
que a diferença não mais seria utilizada para a aniquilação de direitos, mas, ao 
revés, para sua promoção (PIOVESAN, 2005, p. 46) 

 
Dessa forma, de uma proteção genérica, que temia a diferença, passa-se à tutela 

específica dos indivíduos em sua particularidade, rompendo com o amorfismo do Estado 

Leviatã de Hobbes, para dar aos cidadãos um amparo eficaz que os contemplasse em 

sua essência. Nessa ótica, BOBBIO (1992, p. 68) afirma que a multiplicação dos direitos 

humanos se deu ―porque o próprio homem não é mais considerado como ente genérico, 

ou homem em abstrato, mas é visto na especificidade ou na concreticidade de suas 

diversas maneiras de ser em sociedade‖. 

De modo que determinadas categorias, antes sistematicamente ignoradas, surgem 

na luta pelos seus direitos; sendo que neste estudo trataremos especificamente das 

questões relativas aos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, a partir das 

percepções ocidentais sobre o tema. 

 Sem dúvida, nessa discussão é pertinente destacar a influência da Doutrina Cristã, 

posto terem sido as igrejas instituições importantíssimas na construção da dita Civilização 

Ocidental, notadamente no que se refere à instauração e perpetuação das relações de 

poder que afirmavam os valores de uma classe dominante – branca, masculina, 
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heterossexual e cisgênera –, que foi de fundamental papel para a marginalização dos 

indivíduos sexodiversos, fato que se comprova com o uso, até os dias de hoje, de motivos 

religiosos para justificar o cerceamento de direitos LGBT. Posteriormente, a denominada 

Sociedade Disciplinar passou a instituir novas formas de normatização desses 

comportamentos; assim, em paralelo ao discurso do pecado, surge a caracterização das 

orientações sexuais e identidades de gênero contranormativas enquanto crime ou 

doença. Vale ressaltar que a transexualidade e a travestilidade encontram-se, ainda na 

época atual, no rol das patologias reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, por 

meio do CID-1052. 

 No âmbito legislativo, sabe-se que há projetos de lei em tramitação para tutelar as 

uniões homoafetivas, porém a falta de aceitação social repercute no legislador. A jurista 

brasileira, Maria Berenice Dias 53 , especialista em direito de família, reforça tal 

posicionamento afirmando que:  

 

O legislador, com medo da reprovação de seu eleitorado, prefere não aprovar leis 
que concedam direitos às minorias alvo da discriminação. Assim, restam as uniões 
homossexuais marginalizadas e excluídas do sistema jurídico. No entanto, a au-
sência de lei não significa inexistência de direito. Tal omissão não quer dizer que 
são relações que não merecem a tutela jurídica (DIAS, 2010, p.33). 

 De acordo com a autora 54 , o livre exerc cio da sexualidade   um direito 

fundamental que acompanha o homem desde o seu nascimento, pois decorre de sua 

pr pria condição humana.  omo direito do indiv duo,   um direito natural, inalien vel e 

imprescrit vel. ―Ningu m pode realizar-se como ser humano se não tiver assegurado o 

respeito   sua sexualidade, conceito que compreende a li erdade sexual e a livre 

orientação sexual.‖ (  AS,  0  , p. 0  . Para a autora, a sexualidade   um elemento 

integrante da pr pria natureza e a range a dignidade humana. Todos têm o direito de 

exigir respeito   pr pria sexualidade, conquanto exercida de forma privada. Sem 

li erdade sexual, o indiv duo não se realiza, tal como ocorre quando lhe falta qualquer 

outra das chamadas liberdades fundamentais. 

 Ainda segundo  ias ( 0  , p. 0  , a regra maior da  onstituição  ederal   o 

respeito   dignidade humana, servindo de norte ao sistema jur dico nacional. A dignidade 

humana   a versão axiol gica da natureza humana. Tal valor implica dotar os princ pios 
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 O CID-10, em sua seção F64, tipifica os denominados transtornos da identidade sexual, aí inclusas a travestilidade 

e transexualidade, sob os nomes travestismo bivalente e transexualismo.  
53

 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 6a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 

p.198.  
54

 Disponível em: <http://www.mariaberenice.com.br/uploads/43_-

_a_constitucionaliza%E7%E3o_das_uni%F5es_homoafetivas.pdf>. Acesso em 08 de janeiro de 2016. 
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da igualdade e da isonomia de potencialidade transformadora na configuração de todas 

as relaç es jur dicas.  gualdade jur dica formal   igualdade diante da lei. 

 
A relação entre a proteção da dignidade da pessoa humana e a orientação 
homossexual   direta, pois o respeito aos traços constitutivos de cada um, sem 
depender da orientação sexual,   previsto no artigo   , inciso  , da  onstituição, e 
o  stado  emocr tico de  ireito promete aos indiv duos, muito mais que a 
a stenção de invas es ileg timas de suas esferas pessoais, a promoção positiva 
de suas liberdades. (DIAS, 2012, p. 03) 

 

 Com efeito, a Constituição Federal de 1988, apesar de não incluir em nenhum 

dispositivo qualquer menção à proteção da orientação sexual e identidade de gênero, o 

faz de modo implícito, quando garante, já em seu preâmbulo, que todos são iguais sem 

distinção de qualquer natureza. Logo, é possível, então, falar-se em uma proteção reflexa 

aos direitos LGBTs.  

De fato, isso é admissível porque as normas que definem os direitos e garantias 

fundamentais não constituem um rol taxativo, devendo ser interpretadas e aplicadas em 

sua máxima efetividade (MENDES; COELHO & BRANCO). Realmente, mesmo não 

havendo uma expressa menção à orientação sexual ou identidade de gênero na Carta 

Magna, de qualquer modo os cidadãos LGBTs encontram-se acobertados e tutelados 

constitucionalmente, principalmente devido ao fato de que a dignidade da pessoa humana 

é o fundamento maior do Estado democrático de direito na perspectiva contemporânea, 

prerrogativa inspirada na adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada 

pela Organização das Nações Unidas. 

Indiscutivelmente, esse pressuposto preocupa-se, precisamente, com a ideia já ex-

posta de colocar o ser humano não apenas em seu aspecto meramente existencial, mas 

também de proporcionar o adequado desenvolvimento de sua personalidade, possibili-

tando a sua integração à sociedade sem prejuízo de sua individualidade. 

 Apesar de ressaltado o incontest vel respeito   dignidade da pessoa humana 

como fundamento  asilar do  stado  emocr tico de Direito, invocado extensivamente na 

Constituição Federal, principalmente em seu artigo 5°, não se pode refutar uma realidade 

incontestável que se apresenta diante de nossos olhos: a sociedade, sobretudo a 

brasileira (por ser esta o plano de fundo do objeto de estudo desta dissertação , não   

justa. Portanto, não se pode render-se ao escapismo l dico de que a igualdade plena 

preconizada pela  onstituição  ederal não existe.  

 
De nada adianta a Lei Maior assegurar iguais direitos a todos perante a lei, dizer 
que os homens e as mulheres são iguais, que não se admitem preconceitos ou 
qualquer forma de discriminação.  nquanto houver tratamento desigualit rio em 
razão do gênero e a homossexualidade for vista como crime, castigo ou pecado, 
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não se estar  vivendo em um  stado que respeita a dignidade humana, tendo a 
igualdade e a li erdade como princ pios fundamentais (DIAS, 2003, p. 02). 

 

Então, diante da superioridade hierárquica da norma constitucional e seguindo a 

tendência inaugurada com a terceira geração dos direitos fundamentais, algumas capitais 

do território nacional criaram leis municipais55 que garantem a proteção dos gays, lésbi-

cas, bissexuais e transgêneros; além de que, ainda há uma razoável matéria em direito 

internacional no sentido protetivo desses grupos sociais. 

A primeira menção à orientação sexual em uma perspectiva de proteção no Brasil 

se deu com a elaboração da primeira edição do Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH-I)56. Embora tímida, o programa propunha uma legislação que proibisse a discri-

minação baseada em orientação sexual, bem como para que se procedesse à revogação 

de normas de cunho discriminatório. Já em 2001, foi criado o Conselho Nacional de Com-

bate à Discriminação57. Posteriormente, em 2002, com o PNDH-II58, houve a primeira de-

fesa pública da regulamentação das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo; com a 

terceira edição deste mesmo programa59, houve uma certa ousadia, com a indicação  de  

um objetivo estratégico relativo ao tema, como também  manifestando,  além das clássi-

cas reivindicações sobre proibição da discriminação e regulamentação das uniões homoa-

fetivas, o direito ao reconhecimento do nome civil dos indivíduos trans e a desconstrução 

da heteronormatividade.  

Nesse contexto, são igualmente relevantes determinadas Políticas Públicas, tradu-

zidas como verdadeiras ações afirmativas em prol da comunidade LGBT, tais como: o 

Programa Brasil sem Homofobia e o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 

Humanos de LGBT. Saliente-se, que quanto a estas, entre outras iniciativas, notabiliza-se 

uma forte participação dos movimentos sociais organizados em sua elaboração, reflexo 

da atual fase histórica do movimento LGBT, cuja base é a luta por igualdade de direitos e 

a inserção nas esferas dos poderes públicos e privados. 

 O serviço telefônico da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Repúbli-

ca (SDH), o Disque 100, enseja uma forma, ainda que tímida, de combate a violência de 
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 Aqui ressaltam-se as leis municipais das cidades de Blumenau, com a Lei N 7.153/07 que prevê sanções às práticas 

discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas. Disponível em: http://c-mara-municipal-de-

blumenau.jusbrasil.com.br/legislacao/260529/lei-7153-07>. Acesso em 15 de janeiro de 2016. E a lei municipal N. 

5.275/97 de Salvador contra a discriminação anti-homossexual. Disponível em 

http://www.abglt.org.br/port/leim5275.htm. Acesso em 15 de janeiro de 2016. 
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 Decreto 1.904/96. 
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 Decreto 3.952/2001. 
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 Decreto 4.229/2002. 
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 Decreto 7.037/2009. 
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cunho homofóbico, lesbofóbico, bifóbico e transfóbico. Ele tem a competência de receber, 

examinar e encaminhar denúncias e reclamações, e atuar na resolução de tensões e con-

flitos sociais que envolvam violações de direitos humanos. O serviço recebe anualmente 

centenas de denúncias de violência contra a população LGBT. Em sua página na inter-

net60, o Disque 100 se intitula como:  

 
(   Um serviço de utilidade pública da Secretaria de Direitos Humanos da Presi-
dência da República (SDH/PR), vinculado a Ouvidoria Nacional de Direitos Huma-
nos, destinado a receber demandas relativas a violações de Direitos Humanos, em 
especial as que atingem populações com vulnerabilidade acrescida, como: Crian-
ças e Adolescentes, Pessoas Idosas, Pessoas com Deficiência, LGBT, Pessoas 
em Situação de Rua e Outros, como quilombolas, ciganos, índios, pessoas em 
privação de liberdade. 

  

 Segundo informações do site do SDH/PR, no período entre 2002 e 2012, a Secre-

taria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH) recebeu 264 processos por 

delitos de cunho homofóbico. Deste total, 117 processos ainda estavam em andamento. 

De acordo com o presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, 

Fernando Quaresma61, apesar o grande número de denúncias recebidas pelo serviço, 

essa média está longe de representar o que acontece na realidade.  

 

Não é um número real. É um número elevado, mas não é real, porque não englo-
ba pessoas que não conseguem assumir a sexualidade e que sofrem com a ho-
mofobia, nem casos de homicídio em que as famílias não assumem que a pessoa 
morta era LGBT. Há muitos outros casos que não entram na estatística (QUA-
RESMAS, Agência Brasil, 2013). 

 
 

 Em linhas gerais, o serviço funciona da seguinte forma: a Comissão Processante 

Especial da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo analisa as de-

núncias e, em caso de constatação de ato homofóbico, instaura processo administrativo 

com base na Lei Estadual 10.948. A lei62 é de autoria do deputado Renato Simões (PT-

SP) e é válida desde 2001. 

 
Consideram-se atos atentatórios e discriminatórios dos direitos individuais e coleti-
vos dos cidadãos homossexuais, bissexuais ou transgêneros, para os efeitos des-
ta lei: 
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  Diponível em: http://www.sdh.gov.br/disque-direitos-humanos/disque-direitos-humanos Acessado em 18 de janeiro 

de 2016. 
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 Disponível: http://blogs.diariodepernambuco.com.br/segurancapublica/?m=20130103 Acessado em 17 de janeiro de 

2016. 
62

 Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2001/lei-10948-05.11.2001.html Acesso em 18 de 

janeiro de 2016.  
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I - praticar qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou 
vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica; 
II - proibir o ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento 
público ou privado, aberto ao público; 
III - praticar atendimento selecionado que não esteja devidamente determinado em 
lei; 
IV - preterir, sobretaxar ou impedir a hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou 
similares; 
V - preterir, sobretaxar ou impedir a locação, compra, aquisição, arrendamento ou 
empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer finalidade; 
VI - praticar o empregador, ou seu preposto, atos de demissão direta ou indireta, 
em função da orientação sexual do empregado; 
VII - inibir ou proibir a admissão ou o acesso profissional em qualquer estabeleci-
mento público ou privado em função da orientação sexual do profissional; 
VIII - proibir a livre expressão e manifestação da afetividade, sendo estas expres-
sões e manifestações permitidas aos demais cidadãos (LEI Nº 10.948, 2001, AR-
TIGO 2°). 

 

 Na cidade do Recife, o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), 

conta, desde janeiro de 2014, com uma Divisão de Apoio a Testemunhas e Vítimas de 

Intolerância (DIVTVIN), criada por meio da Portaria nº 144, em 2013, dentro da Polícia 

Civil do estado. A divisão foi implantada para atender de forma mais humanizada às 

vítimas de intolerância, entre elas, as de homofobia. 

 O objetivo é garantir atendimento adequado à população LGBT, orientar e monito-

rar o tratamento dispensado pelos servidores das unidades policiais. De acordo com a 

delegada Gleide Ângelo, que responde pela DIVTVIN, o atendimento é realizado por poli-

ciais capacitados no atendimento do público LGBT, vítimas de diversos tipos de crimes. 

Em consonância, foi elaborado um projeto e enviado à Secretaria Nacional de Segurança 

Pública - SENASP -, que propõe uma parceria para expandir e aprimorar o serviço que já 

vem sendo realizado pela divisão, na sede do DHPP, no bairro da Imbiribeira, na capital 

pernambucana. A pessoa vitimada ou a testemunha de algum crime de intolerância pode 

se dirigir à sede do DHPP para registrar a ocorrência. O serviço funciona de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

 Através da Portaria Conjunta SEDSDH/ SDS/ SAG N° 4818 publicada em 25 de 

novembro de 2013, que determina a mensuração das ocorrências de homofobia, os da-

dos dos crimes e violações de direitos da comunidade LGBT passaram a ser sistematiza-

dos e monitorados. 

 O registro das ocorrências visa à criação de uma série histórica sobre o tema. Os 

novos campos nos Boletins de Ocorrência também auxiliam na criação das estatísticas 

dos crimes de homofobia. A relevância desses registros se fundamenta na possibilidade 

de se criar um perfil com as características dos autores desses crimes. Na nova versão, 

novos campos de preenchimentos de dados foram inclusos, tais como: nome social, ori-
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entação afetivo-sexual e identidade de gênero, bem como o campo de motivação homo-

fóbica. 

 Na capital paraibana, existe a Coordenadoria Municipal de Promoção à Cidadania 

LGBT e Igualdade Racial63, um órgão vinculado à prefeitura de João Pessoa, criado em 

2012, pela Lei Municipal 12.400/1264, com o objetivo de contribuir para o fomento de polí-

ticas públicas voltadas ao Público LGBT. Exemplo disso, são as atividades realizadas no 

Paço Municipal, como a feira de serviços dedicada exclusivamente ao público LGBT, que 

inclui ações como inscrição no Programa Minha Casa, Minha Vida, retirada do cartão da 

Bolsa família com nome social e cadastramento no Sine municipal. Uma das maiores a-

contece no dia 29 de janeiro, quando se comemora em todo o Brasil o Dia da Visibilidade 

Trans. Entre os objetivos da Coordenadoria estão: articular, mobilizar e comprometer ges-

tores públicos, lideranças do movimento social negro, LGBT e a sociedade de um modo 

geral acerca do reconhecimento e do respeito e afirmação da livre orientação sexual e 

identidade de gênero e etnicorracial; Diagnosticar o perfil socioeconômico e cultural da 

população negra e LGBT; Capacitar servidores públicos das diversas secretarias e autar-

quias com ênfase nos Direitos Humanos, o combate ao racismo institucional, promoção 

da igualdade racial e da cidadania LGBT; Realizar campanha institucional de afirmação 

da identidade negra e da cidadania LGBT; Promover e apoiar manifestações artísticas e 

culturais visando efetivar a Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) e o Progra-

ma Brasil sem Homofobia, dentre outros. 

 Outro exemplo de promoção da cidadania e os direitos humanos da população LGBT, 

é a iniciativa estatal intitulada Espaço LGBT, que funciona no centro de João Pessoa e é 

Coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, atuando no en-

frentamento à homofobia e à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. O 

espaço oferece serviços de atendimento psicológico, jurídico e assistência social, além de ati-

vidades de capacitação locais e itinerantes realizadas em vários municípios do estado da Pa-

raíba. 

 Ainda por parte do Governo do Estado da Paraíba, a Secretaria de Administração 

Penitenciária implantou há dois anos uma política publica inédita no sistema prisional com 

a instalação de Alas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros 

(LGBT) nos Presídios do Estado65. Até agora, um total de três unidades contam com a 
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  Localização: Praça Pedro Américo, 70 – Centro 58010-970 – João Pessoa / PB. 
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 Disponível em: < http://www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-content/uploads/2012/07/2012_1330.pdf?4028d8>. 

Acesso em 21 de janeiro de 2016. 
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 Disponível em: < http://paraiba.pb.gov.br/governo-instala-alas-lgbt-em-unidades-prisionais-da-paraiba/>. Acesso em 
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ala, as penitenciárias Flósculo da Nóbrega (Presídio do Róger), Penitenciária Dr. Romeu 

Gonçalves de Abrantes (PB1) e Penitenciária Regional Raimundo Asfora (Complexo do 

Serrotão), em Campina Grande.  

 Contudo, a pauta de reivindicações do grupo LGBT tem um caráter bem mais ex-

tensivo do que estes esforços indivudualizados em cada estado/cidade que acontecem e 

encarados pelo movimento LGBT como pontuais. O reconhecimento das uniões homoafe-

tivas no âmbito legislativo, a conquista de direitos previdenciários, a formulação de uma 

legislatura mais empenhada no combate à LGBTfobia,  políticas educacionais que visem 

o fomento do respeito às diferenças e à diversidade, através da inserção de temáticas de 

gênero, sexualidade, cidadania e direitos humanos nos currículos escolares, adoção e o 

reconhecimento jurídico da mudança de sexo são assuntos de destaque dos grupos em 

defesa dos direitos LGBTs. É seguro dizer que as decisões judiciais têm avançado no que 

concerne ao aumento da garantia de direitos por este público, mas o legislative ainda a-

presente fortes resistências para acompanhar esses avanços.  

 A falta de políticas públicas que conjuguem uma ação coordenada dos Ministérios, 

Secretarias e Poder Executivos, têm se tornado objeto de contestações frequentes pelos 

grupos envolvidos, dentre elas, por exemplo, a aprovação de uma lei federal que ratifique 

as iniciativas de âmbito municipal, a exemplo das Leis Orgânicas acima citadas, e esta-

dual.   

 Cabe ressaltar, aqui, o surgimento de leis que pensam os grupos historicamente 

vulneráveis como sujeitos de direito, a exemplo da Lei 11.340/0666, conhecida popular-

mente como Lei Maria da Penha, que já teve jurisprudência67 favorável a casais homoafe-

tivos do sexo masculino e feminino, consonante ao princípio da igualdade expressamente 

previsto no Art. 5º, parágrafo I, da Constituição Federal, em que ―homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações, nos termos desta  onstituição‖. 

 Em relação a esse assunto, esclarece o especialista em Direito Constitucional e 

professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e Paulista da Magistratu-

ra, Alexandre de Moraes: 

 
Em relação à união homoafetiva e entidade familiar, destacou o ministro Ayres Bri-
to, que nada ―obsta que a união de pessoas do mesmo sexo possa ser reconheci-

                                                                                                                                                                  
21 de janeiro de 2016. 

66
  Nota do autor: a cada ano, surgem inúmeros trabalhos acadêmicos que defendem o protagonismo político da Lei 

Maria da Penha, à mesma proporção em que surgem diversos outros que condenam a sua falta de assistência dirigida 

e defasagem de Casas de Acolhimento. 
67

 Para mais informações, visitar: <http://www.conjur.com.br/2014-ago-02/lei-maria-penha-tambem-vale-

homossexuais-juiza-mt>. Acesso em 17 de janeiro de 2016.   
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da como entidade familiar apta a merecer proteção estatal‖, concluindo que deve 
seguir ―as mesmas regras e com idênticas consequências da união estável 
heteroafetiva‖, aplicando interpretação conforme o art. 1.723 do Código Civil ―para 
dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, 
pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, enten-
dida esta como sinônimo de família. (MORAES, 2013, p. 40).  

 

  

1.2 Orientação Sexual e suas múltiplas identidades  

 

De acordo com a historiadora norte-americana, Joan Scott68, a conexão da palavra 

gênero com a gramática é ao mesmo tempo uma coisa explícita e cheia de possibilidades 

inexploradas. Explícita, porque o uso gramatical implica em regras que decorrem da 

designação do masculino ou feminino; cheia de possibilidades inexploradas, porque em 

vários idiomas indo-europeus existe uma terceira categoria – o sexo indefinido ou neutro.  

 

Na gramática, gênero é compreendido como um meio de classificar fenômenos, 
um sistema de distinções socialmente acordado mais do que uma descrição 
objetiva de traços inerentes. Além disso, as classificações sugerem uma relação 
entre categorias que permite distinções ou agrupamentos separados. (SCOTT, 
1995, p. 73). 

 

Segundo Scott, as feministas começaram a utilizar a palavra ―gênero‖ mais 

seriamente, no sentido mais literal, como uma maneira de referir-se à organização social 

da relação entre os sexos.  

 

No seu uso mais recente, o ―gênero‖ parece ter aparecido primeiro entre as 
feministas americanas que queriam insistir na qualidade fundamentalmente social 
das distinções baseadas no sexo. A palavra indicava uma rejeição ao 
determinismo biológico implícito no uso de termos como ―sexo‖ ou ―diferença 
sexual‖. O ―gênero‖ sublinhava também o aspecto relacional das definições 
normativas de feminilidade. (SCOTT, 1995, p. 74). 

 

É importante salientar que gênero é uma construção simbólica, que vai além do de-

terminismo biológico. Para Butler (2010), salientar a identidade a partir do sexo biológico é 

parte de uma prática regulatória, que marca uma norma e suas consequentes relações de 

poder. Essas construções são marcadas pela performatividade, ou seja, a construção do 

gênero e as identidades são geradas através da reiteração dos discursos que constroem 

esses gêneros e os reforçam através da citacionalidade.  

                                                 
68

 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para a análise histórica. Disponível em: < 

http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/categoriautilanalisehistorica.pdf>. Acessso em 15 de janeiro de 2016. 
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Tendo apenas uma existência relacional, cada um dos dois gêneros é produto do 
trabalho de construção diacrítica, ao mesmo tempo teórica e prática, que é neces-
sário à sua produção como corpo socialmente diferenciado do gênero oposto, isto 
é, como habitus viril, e portanto não feminino, ou feminino, e portanto não mascu-
lino (BOURDIEU, 2002, p 22) 

 

Como afirma Butler (2010, p. 167), ―a performatividade não é, assim, um ato singu-

lar, pois ela é sempre uma reiteração de uma norma ou conjunto de normas. (   o ato 

performativo é aquela prática discursiva que efetua ou produz aquilo que ela nomeia‖. A-

lém disso, a autora também pontua que o discurso apresenta sempre um imperativo hete-

rossexual, que permite apenas alguns tipos de identificação e nega outros, obedecendo 

uma linguagem falocêntrica. Visto em COHEN, ―a heteronormatividade expressa as ex-

pectativas, as demandas e as o rigaç es sociais que derivam do pressuposto da hete-

rossexualidade como natural e, portanto, fundamento da sociedade‖ (COHEN, 2005, p.24)  

 Para a doutora em psicologia social, Jaqueline Gomes de Jesus69, a sociedade em 

que vivemos dissemina a crença de que os  rgãos genitais definem se uma pessoa   

homem ou mulher. Por m, a construção da identificação como homens ou como mulheres 

não   um fator  iol gico, e, sim, social.  

 

Para a ciência  iol gica, o que determina o sexo de uma pessoa   o tamanho das 
suas c lulas reprodutivas (pequenas  espermatoz ides, logo, macho  grandes  
 vulos, logo, fêmea , e s . Biologicamente, isso não define o comportamento 
masculino ou feminino das pessoas  o que faz isso   a cultura, a qual define 
algu m como masculino ou feminino, e isso muda de acordo com a cultura de que 
falamos. Mulheres de pa ses n rdicos têm caracter sticas que, para nossa cultura, 
são tidas como masculinas. Ser masculino no  rasil   diferente do que   ser 
masculino no Japão ou mesmo na Argentina.    culturas para as quais não   o 
 rgão genital que define o sexo. Ser masculino ou feminino, homem ou mulher,   
uma questão de gênero.  ogo, o conceito   sico para entendermos homens e 
mulheres   o de gênero. (JESUS, 2012, p. 8). 

  

A autora explica que ―o que importa, na definição do que   ser homem ou mulher, 

não são os cromossomos ou a conformação genital, mas a auto-percepção e a forma 

como a pessoa se expressa socialmente‖. Portanto, uma pessoa pode ter uma identidade 

de gênero completamente distinta do papel de gênero esperado pela sociedade. ―A figura 

do homem machão ou da mulher frágil e recatada são construções, percepções que a 

cultura contrói e alimenta‖ (JESUS, 2012, p. 14). Em Bourdieu, ―a diferença biológica 

entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino e o corpo feminino, e, especificamente, a 

diferença anatômica entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista como justificativa 

                                                 
69

 Curriculum Lattes <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4779188Y6>. 

Acesso em 26 de dezembro de 2014. 
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natural da diferença socialmente construída entre os gêneros.‖ (BOURDIEU, 2002, p 08). 

Percebe-se, então, que uma das raízes do preconceito residente justamente nas 

variações desse padrão. O comportamento que não corresponde direta e 

espontaneamente ao seu sexo biológico é imediatamente taxado, rechaçado e excluido 

do modos operandi. 

 

A lógica paradoxal da dominação masculina e da submissão feminina, que se po-
de dizer ser, ao mesmo tempo, sem contradição, espontânea e extorquida, só po-
de ser compreendida se nos mantivermos atentos aos efeitos duradouros que a 
ordem social exerce sobre as mulheres (e os homens), ou seja, às disposições 
espontaneamente harmonizadas com esta ordem que as impõe. (BOURDIEU, 
2002, p 36) 

 

Para Scott, o gênero também acaba sendo uma importante categoria analítica, pois 

evidencia a construção das relações de poder e indica as construções sociais de tudo o 

que é definido como feminino ou masculino, ―uma categoria social imposta sobre um cor-

po sexuado‖ (1990, p.7). Da mesma forma, Jeffrey Weeks aponta que ―As classes são 

constituídas de homens e mulheres e diferenças de classe e status podem não ter o 

mesmo significado para mulheres e homens. O gênero é uma divisão crucial‖ (2010, p. 

56). 

Abordando a perspectiva sociológica de identidade, o sociólogo jamaicano, Stuart 

Hall (2011, p.12) esclarece que esta noção reflete a complexidade do mundo moderno, 

rechaçando a autonomia do indivíduo, devido ao fato deste estar condicionado às suas 

experiências sociais e com o mundo exterior. Nesta concepção, a identidade preencheria 

o espaço entre o mundo pessoal e o público, atando o sujeito à estrutura. De forma que 

nessa noção a identidade é tratada como uma espécie de traje com o qual o indivíduo – 

pertencente a um grupo social – vai à rua.  Em outras palavras, é a expressão de uma 

série de signos com os quais o mesmo se reveste na sua inserção no mundo social, sen-

do que esta vestimenta traduz-se em diversas formas, seja nas valorações dirigidas aos 

grupos ou mesmo na forma como eles se diferenciam, especialmente por intermédio da 

adoção de determinadas práticas, sinais, linguagens, estéticas e produções culturais que 

lhes deem uma significação distinta da coletividade amorfa. 

Segundo o sociólogo brasileiro, Richard Miskolci, no artigo70 A teoria queer e a 

sociologia: o desafio de uma analítica de normalização, o estranhamento queer com re-
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lação   teoria social deriva do fato de que, ao menos at  a d cada de  990, as ciências 

sociais tratavam a ordem social como sin nimo de heterossexualidade.  

 
O pressuposto heterossexista do pensamento sociol gico era patente at  nas in-
vestigaç es so re sexualidades não-hegem nicas. A despeito de suas boas in-
tenç es, os estudos sobre minorias terminavam por manter e naturalizar a norma 
heterossexual. (MISKOLCI, 2009, p. 151). 
 

Segundo  oucault, vivemos em uma sociedade que, h  mais de um s culo, ―fala 

prolixamente de seu pr prio silêncio, o stina-se em detalhar o que não diz; denuncia os 

poderes que exerce e promete libertar-se das leis que a fazem funcionar‖. (FOUCAULT, 

2005, p.14). E o advento da chamada pós modernidade fragmenta os indivíduos, tornan-

do as identidades fluidas e sem fixidez (HALL). Nesse sentido, a teoria queer propõe, pre-

cisamente, uma desconstrução destas categorias, baseadas na ruptura com a ideia de 

normalidade identitária. 

 
Os estudos ―queer‖ sublinham a centralidade dos mecanismos sociais relaciona-
dos   operação do  inarismo hetero homossexual para a organização da vida so-
cial contempor nea, dando mais atenção cr tica a uma pol tica do conhecimen- to 
e da diferença. Nas palavras do soci logo Steven Seidman, o queer seria o estudo 
―daqueles conhecimentos e daquelas pr ticas sociais que organi- zam a ‗socieda-
de‘ como um todo, sexualizando – heterossexualizando ou homossexualizando – 
corpos, desejos atos, identidades, relaç es sociais, conhecimentos, cultura e insti-
tuiç es sociais‖. (SEIDMAN, 1996, p.13 apud. MISKOLCI, 2009, p. 154). 

 

Quanto a essa perspectiva, Castells faz a seguinte reflexão: 

 
Para poderem se expressar, os gays sempre se juntaram – nos tempos modernos 
em bares e lugares social e culturalmente marcados. Quando se conscientizaram 
e se sentiram fortes para assumirem coletivamente, passaram a escolher lugares 
onde se sentiam seguros e podiam inventar novas vidas para si próprios. Os limi-
tes territoriais dos lugares selecionados tornaram-se as bases para o estabeleci-
mento de instituições autônomas e a criação de uma autonomia cultural (CAS-
TELLS, 2002, p; 249). 

 

Em síntese, há diversas estéticas LGBTs, cada uma carregada de significados, que 

cumprem o papel de preenchimento do espaço entre o interior e o exterior do indivíduo. 

Dentro deste contexto, é desnecessário dizer que não há duas pessoas iguais no mundo, 

visto que cada um de nós guarda peculiaridades, características e idiossincrasias que nos 

tornam indivíduos únicos; de maneira que tais particularidades compõem o nosso 

processo de subjetivação, no qual a nossa identidade pessoal se afirma perante o 

universo social. 

 Quando se fala em identidade, necessariamente há que se fazer uma confrontação 

com a ideia de alteridade, tendo em vista que pensar o outro, sempre na perspectiva de 

uma interação social, é a forma como construímos a sua imagem, como também é o 
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modo de projetarmos os nossos valores de maneira a construir uma significação acerca 

dele. Nessa ótica, Simone de Beauvoir (1967, p. 09) afirma que ―somente a mediação de 

outrem pode constituir um indivíduo como um outro‖. 

 
Não apenas a homossexualidade define a heterossexualidade especificando seus 
limites negativos, e não apenas a fronteira entre am as   mut vel, mas ambas 
operam dentro das estruturas da mesma ‗economia f lica‘ – uma economia cujos 
fundamentos não são levados em consideração pelos estudos que procuram 
apenas tornar a experiência homossexual vis vel (SCOTT, 1998, p.303-304). 

 

Nesta perspectiva, Miskolci articula que  errida analisa a heterossexualidade como 

um oposto  in rio da homossexualidade. A primeira precisa da  ltima para sua pr pria 

definição, de forma que um homem homof  ico pode-se definir apenas em oposição 

 quilo que ele não    um homem gay.  

 
 ste procedimento anal tico que mostra o impl cito dentro de uma oposição  in ria 
costuma ser chamado de desconstrução.  esconstruir   explicitar o jogo entre 
presença e ausência, e a suplementaridade   o efeito da interpretação porque 
oposiç es  in rias como a de hetero homossexualidade, são reatualizadas e 
reforçadas em todo ato de significação, de forma que estamos sempre dentro de 
uma l gica  in ria que, toda vez que tentamos quebrar, terminamos por 
reinscrever em suas pr prias bases. (MISKOLCI, 2009, p. 153-154). 

 

 Portanto, a dinâmica das identidades está intimamente associada à inserção do 

indivíduo em sociedade, na complexidade de suas interações com os outros indivíduos, 

semelhantes ou não, e com o próprio meio em que vive.  

Neste sentido, os meios de comunicação exercem um papel de suma importância na 

propagação de modelos e papéis sociais atribuídos ao masculino e ao feminino, para 

além dos aspectos da biologia dos corpos. São feitas as construções a partir dessas 

características (masculino = rude/ feminino = frágil; masculino = forte / feminino = 

delicado; etc.) de que forma elas são compreendidas e representadas pelos mais diversos 

produtos midiáticos. 

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, 

mas é a forma como essas características são apresentadas ou valorizadas, aquilo que 

se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou mas-

culino em uma dada sociedade e em um dado momento histórico. Para que se compre-

enda o lugar e as relações de homens e mulheres numa sociedade importa observar não 

exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se constitui sobre os sexos. 

(LOURO, 1997, p. 21) 
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Bourdieu assinala que a diferença biológica entre os sexos, ―isto é, entre o corpo 

masculino e o corpo feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre os órgãos 

sexuais‖ é vista como uma justificativa natural para naturalização de estruturas históricas 

androcêntricas, legitimando essa divisão socialmente construída como ―normal‖.  

Em sua análise, Bourdieu apresenta o ― squema Sinóptico das Oposições Perti-

nentes‖ (2012, p.19), ou seja, uma série de oposições homólogas (alto/baixo, positi-

vo/negativo, direita/esquerda, público/privado, etc) que representa transferências práticas 

e metafóricas que representariam as relações com o masculino e feminino. Dentro desse 

processo, o princípio masculino é tomado como medida para todas as coisas e não há, de 

forma alguma, simetria nas práticas e representações da divisão em gêneros relacionais. 

 Para MISKOLCI71 (2005, p. 47), o poder disciplinar é a base de um processo 

ininterrupto de normalização social, constituindo-se como uma técnica de controle social 

que se utiliza de normas, as quais, simultaneamente, rotulam e corrigem os desvios.  

 Em LOURO (1999, p. 17), se expõe a fragilidade sobre a sexualidade, enfatizando 

que ―  curioso observar, no entanto, o quanto essa inclinação, tida como inata e natural, é 

alvo da mais meticulosa, continuada e intensiva vigilância, bem como do mais diligente 

investimento‖. Contudo, ressalta-se, aqui, que este processo não ocorre apenas por meio 

da proibição e do interdito, mas também pela institucionalização deste poder, orientada à 

produção de corpos dóceis e úteis (CATÃO, 2011). Assim, a opressão sofrida pelos 

LGBTs acontece de formas diversificadas e em variados graus de evidência. Tanto pelo 

dito, quanto pelo não dito. 

Não se deve fazer divisão  in ria entre o que se diz e o que não se diz    preciso 
tentar determinar as diferentes maneiras de não dizer, como são distri u dos os 
que podem e não podem falar, que tipo de discurso   autorizado ou que forma de 
discrição   dirigida a uns e outros. Não existe um s , mas muitos silêncios e são 
parte integrante das estrat gias que ap iam e atravessam os discursos. 
(FOUCAULT, 2005, p.30). 

 

 Para o jurista Renan Quinalha, da Comissão da Verdade de São Paulo, ―apesar de 

sempre ter existido no Brasil, foi na ditadura que a homofobia se consagrou como política 

de  stado‖ 72 , resumindo o impacto que o regime militar teve para a vida dos 

homossexuais brasileiros. Não só nos seus anos de existência (1964 a 1985), mas 

também depois do restabelecimento do período democrático. As arbitrariedades e 

atrocidades dos órgãos de Estado, meio a prisões injustificadas, torturas, suicídios 
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forjados e repressões nas áreas sociais, de ensino e cultura, criaram uma atmosfera de 

pânico entre as pessoas. 

 De acordo com o historiador de estudos latino-americanos, James Green73, que 

viveu no Brasil na época do Estado de Exceção, ―o recém-formado movimento de gays e 

lésbicas parece ter sido amplamente desprezado pelo braço repressivo do  stado‖ 

(GREEN, 1999, p.435). Segundo ele, a homossexualidade constituía, segundo a própria 

visão oficial do governo, uma ameaça subversiva ao regime autoritário. O anticomunismo 

se articulava com valores morais conservadores na produção de políticas repressivas de 

Estado contra pessoas LGBT, pelos riscos que estas representavam à ―fam lia‖, ―moral‖ e 

― ons costumes‖. ― ada vez mais os indivíduos tinham restrições para assumir sua orien-

tação sexual‖ (GREEN, 1999, p.424).  

 Assim, normas jurídicas (como o Decreto-Lei 3.688 /41, crime de vadiagem) e for-

ças coercitivas (constantes batidas policiais em bares e pontos de encontro do público 

homossexual) foram mobilizadas para restringir direitos do segmento LGBT e hostilizar 

essas pessoas de lugares públicos. 

 Logo, cumpre registrar a pacífica cristalização da impossibilidade de conceber e 

exercer a cidadania de outro modo, senão com a devida articulação à tendência de 

universalidade dos direitos humanos. Sobre essa matéria, pronuncia-se DALLARI (1998, 

p. 14) do seguinte modo: 

 
A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de 
participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania 
está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando 
numa posição de inferioridade dentro do grupo social. 

 

 Por isso, ressalva-se, aqui, como garantia de um exercício de uma vivência plena, 

baseada nos conceitos de dignidade da pessoa humana, princípio basilar da nossa Carta 

Magna, a necessária retomada da noção de cidadania nos moldes daquilo que HABER-

MAS (2010, p. 120) defende, ao reiterar a imprescindibilidade dos direitos humanos fun-

damentais garantirem a autodefesa e a responsabilidade própria da pessoa na sociedade. 

Neste ponto, Maria Benenice Dias infere:  

A regra maior da  onstituição  ederal   o respeito   dignidade humana, servindo 
de norte ao sistema jur dico nacional. A dignidade humana   a versão axiol gica 
da natureza humana. Tal valor implica dotar os princ pios da igualdade e da 
isonomia de potencialidade transformadora na configuração de todas as relaç es 
jur dicas.  gualdade jur dica formal   igualdade diante da lei. 
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 Atrelado aos direitos de inclusão e equalização reivindicados pelo público LGBT é 

que encontra-se este assunto que semeia, ainda, grandes demandas sociais: a vivência 

plena e livre da orientação sexual. Logo, isso é tão importante quanto os reconhecimentos 

ético e político de tais posições jurídicas privadas, pois insere o indivíduo nas esferas de 

ação reguladas por estruturas de ordem, as quais o envolvem com outras pessoas, equi-

valendo a construir e garantir os institutos do direito, nos quais o ser humano assume a 

condição de membro.  

 Com efeito, a já mencionada constatação da insuficiência do tratamento formal-

mente igualitário, símbolo máter do liberalismo, evidenciou a urgente necessidade de pro-

teger, e não apenas tolerar, as subjetividades LGBTs, com vistas a um paradigma de jus-

tiça ressignificado, enquanto categoria essencial à plena efetivação da cidadania e digni-

dade destes indivíduos. 

 É neste contexto de luta e promoção de ideais de igualdade de acessibilidade a 

todos, que surge a figura do Deputado Federal brasileiro, Jean Wyllys de Matos Santos, 

nascido na cidade de Alagoinhas, interior do sul da Bahia, em 10 de março de 1974.  

Formado em Comunicação Social com ênfase em Jornalismo pela Universidade 

Federal da Bahia, Jean possui mestrado em Letras e Linguística também pela UFBA e foi 

professor de Cultura Brasileira e de Teoria da Comunicação na Escola Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM) e na Universidade Veiga de Almeida - ambas no Rio de 

Janeiro.  

Em 2004, Wyllys ajudou a criar o curso de pós-graduação em Jornalismo e Direitos 

Humanos da Universidade Jorge Amado, em Salvador, na Bahia. O deputado tornou-se 

conhecido nacionalmente após ganhar a quinta edição do reality show Big Brother Brasil, 

exibido pela Rede Globo, em 2005. 

 Abertamente homossexual, o deputado Jean Wyllys é um dos mais atuantes 

parlamentares brasileiros na defesa dos direitos humanos, especialmente em relação aos 

direitos LGBTs. Eleito no ano de 2010, como Deputado Federal pelo Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL) do Rio de Janeiro, Jean foi um dos candidatos com a menor 

quantidade de votos pelo Rio de Janeiro, com 13.018 (0,16%) dos votos válidos. Em 

2012, Jean Wyllys foi eleito pelos internautas o melhor deputado federal do Brasil no 

Prêmio Congresso em Foco74. Em 2013, Wyllys também foi vencedor do mesmo prêmio 

nas categorias Melhor Deputado Federal e Parlamentar do Futuro. Nas eleições de 2014, 
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Jean foi reeleito como o sétimo mais votado entre os candidatos a deputado federal do 

estado do Rio de Janeiro, totalizando 144.770 (1,90%) dos votos válidos. Em 2015, a 

revista britânica The Economist classificou Wyllys como uma das 50 personalidades que 

mais lutam pela diversidade no mundo. E no ano de 2015, Jean foi mais uma vez 

vencedor do prêmio Congresso Em Foco na categoria Melhor Deputado Federal, com 

19.809 votos, se tornando o deputado mais bem avaliado pelo público votante. 

 Dentre seus projetos, Wyllys foi um dos autores do PL que visavam a revogação de 

determinados artigos do Código Civil que regulamentavam o casamento, para que 

houvesse o reconhecimento do casamento civil e a união estável entre pessoas do 

mesmo sexo (PL 5120/2013), e a regulação da atividade dos profissionais do sexo (PL 

4211/2012).  

 O deputado também foi uma das 50 personalidades incluídas na "Lista Global da 

Diversidade", divulgada pela revista britânica The Economist no dia 31 de outubro de 

2015. O parlamentar foi homenageado por ―liderar a primeira plataforma eleitoral pelos 

direitos da comunidade gay no  rasil‖75. O critério usado para a composição da lista é o 

comprometimento dos nomes indicados pelos leitores da publicação com as causas da 

diversidade de gênero e raça. Além de Jean Wyllys, também faz parte da lista a brasileira 

Maria Aparecida da Silva Bento, pesquisadora de temas de raça e gênero e fundadora do 

Centro de Estudos das Relações do Trabalho e das Desigualdades, e nomes como o 

presidente dos Estados Unidos Barack Obama, a ex-secretária de Estado norte-

americana Hillary Clinton, Dalai Lama, o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, a atriz 

Angelina Jolie e a ativista paquistanesa pela educação feminina Malala Yousafzai.  

É importante destacar que Jean tem uma rica produção intelectual no campo da 

crônica e do conto, a ficção.  Dentre sua produção bibliográfica, encontram-se: Aflitos 

(2001), uma obra de crônicas e contos, vencedor do Prêmio Copene de Literatura (atual 

Prêmio Braskem), editado pela Casa de Palavras da Fundação Casa de Jorge Amado. 

Ainda Lembro (2005), outra obra de crônicas, que conta as experiências vividas no 

BBB5, editado pela Editora Globo. Tudo ao mesmo tempo agora (2012), livro de contos, 

crônicas e, segundo o próprio Jean, ―pertu aç es‖, lançado pela Giostro Editora, e que 

reune textos escritos para o seu blog pessoal entre 2006 e 2008, textos escritos para a 

revista 'G magazine' entre 2005 e 2008 e trechos de declarações que deu à imprensa 

entre 2002 e 2008. Tempo bom tempo ruim - identidades, políticas, afetos (2014), 
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lançado pela Cia das Letras, e que fala sobre assuntos que vão desde as manifestações 

populares de junho de 2013 até a homofobia e o racismo no futebol, passando pela 

telenovela, a legalização da maconha e o impacto das tecnologias da comunicação. Nota-

se, então, a vasta experiência e inquietação do próprio objeto de estudo em escrever 

sobre sua realidade, experiências e vivências através de sua obra literária.  

 Mas Jean também grande atuação no meio on-line. Por meio do seu site e redes 

sociais76, Jean defende posicionamentos acertivos movitados por um ideário de igualda-

de. O atual deputado assumiu-se homossexual publicamente em 2005, ao participar do 

Big Brother Brasil, conquistando a vitória e sendo o primeiro (e único até o momento) ven-

cedor gay de todas as edições do reality show. Já durante o confinamento, Wyllys ganhou 

notoriedade do público ao lutar contra comentários homofóbicos de outros participantes 

dentro da casa e por ser dono de uma intelectualidade afiada, o que chamou atenção do 

apresentador do programa, o jornalista Pedro Bial.  

 Com o fim do reality show, Jean passou um tempo como repórter do programa 

Mais Você, e depois desapareceu. Até finalmente surgir como candidato em 2010 e in-

gressar na carreira política. 

 Durante toda a sua carreira política, Jean foi alvo de críticas, denúncias, acusações 

e interpretações polêmicas, devido aos seus posicionamentos progressitas em relação a 

assuntos considerados ainda tabus na sociedade.  

 No ano de 2013, o deputado foi apontado como suposto autor de frases 

de intolerância religiosa77 e em defesa da pedofilia78 disseminadas na internet. Em sua 

defesa, o deputado afirmou em seu site oficial estar sendo alvo de uma campanha caluni-

osa e, juntamente com os deputados Erika Kokay (PT-DF) e Domingos Dutra (PT-MA), 

protocolou uma representação criminal por calúnia, difamação, falsificação de documento 

público, injúria, falsidade ideológica, formação de quadrilha eimprobidade administrati-

va por atos cometidos pelo deputado Marco Feliciano (PSC-SP), por alguns de seus as-

sessores políticos, pelo pastor Silas Malafaia e por algumas pessoas ainda não identifica-

das. 
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No dia 05 de julho do memo ano, no programa Tas ao vivo79, ao ser questionado 

sobre a remuneração dos parlamentares brasileiros, Wyllys declarou que não achava a 

remuneração excessiva e comparou seus ganhos com o salário de um professor de uni-

versidade particular.  

 
Quando desconta tudo, a contribuição partidária, o imposto de renda, eu ganho 
aquilo que eu ganhava como professor (estando em universidade privada) 40 ho-
ras praticamente, que dá mais ou menos 15 mil reais. Para o tanto que eu traba-
lho, eu não acho que esse seja um salário alto.  

 

A declaração repercutiu na Internet gerando controvérsias e discussões acalora-

das. Em sua defesa, Wyllys afirmou que não disse que os deputados 'ganham pouco', 

mas que apenas "feitos os descontos da seguridade social, imposto de renda, plano de 

saúde, contribuição partidária, etc., ele recebe menos do que receberia hoje, com a minha 

qualificação, se trabalhasse no setor privado."  

Em outubro de 2014, durante a eleição presidencial brasileira mais disputada da 

história do país, o deputado classificou, através de uma rede social, a maioria dos eleito-

res doPSDB como "classistas, racistas e violentos". Logo após o episódio, Wyllys se retra-

tou dizendo que na verdade quis dizer que boa parte e não a maioria dos referidos eleito-

res se enquadram em sua classificação desqualificativa.  

 Na quarta-feira, 17 de fevereiro, o Partido Social Democrático (PSD) protocolou 

uma representação com o pedido de cassação80 do mandato do deputado Jean Wyllys 

(PSOL-RJ). O motivo alegado pelo partido é que Wyllys teria querado o decoro parlamen-

tar em uma discussão com o deputado João Rodrigues (PSD-SC). 

A discussão ocorreu no dia 28 de janeiro de 2015, após Rodrigues subir à tribuna e 

chamar Wyllys de ―esc ria da política do país". Ele também ironizou a trajetória do parla-

mentar do PSOL e o acusou de ter chamado de bandidos os deputados favoráveis à re-

vogação do Estatuto do Desarmamento. 

Após os insultos, Wyllys pediu a palavra e rebateu as acusações, chamando Ro-

drigues de ―fascista‖ e de ―ladrão do dinheiro p  lico‖. O parlamentar aproveitou o mo-

mento e lembrou que o deputado do PSD foi flagrado em maio deste ano assistindo um 

vídeo pornô durante votação na Casa. 
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Até o momento, a representação está na Mesa Diretora, que deverá despachar para o 

Conselho de Ética e Decoro nos próximos dias. Um processo desse tipo pode resultar em 

absolvição, censura ou até cassação do mandato. 

 Portanto, tanto o posto auto-intitulado de primeiro parlamentar assumidamente gay 

e em defesa dos direitos LGBTs do Brasil, quanto por sua verborragia, são características 

nacionalmente conhecidas e atribuidas ao deputado Jean Wyllys, que não tem tido medo 

de desafiar ou baixar a cabeça às intempéries de sua vida pública enquanto congressista. 

 

  

1.3. Cyber-bullying e Territorialidade  
 

 Os primeiros computadores (calculadoras programáveis capazes de armazenar 

programas) surgiram na Inglaterra e nos Estados Unidos na década de 1940. Durante 

muito tempo, reservou-se o uso destes aos militares para cálculos científicos de uso civil. 

Nos anos de 1960, expandiu-se seu uso para estatísticas dos Estados e de grandes 

empresas, além de tarefas de gerenciamento, como folhas de pagamentos, por exemplo. 

 Os computadores eram grandes máquinas capazes, verdadeiras geringonças frágeis 

e refrigeradas. ―J  nessa época era previsível que o hardware aumentaria 

constantemente Mas que haveria um movimento geral de virtualização da informação e 

da comunicação, afetando profundamente os dados elementares da vida social‖ (LÉVY, 

1999, p. 30). 

 Na década seguinte (1970), o desenvolvimento e a comercialização do 

microprocessador (unidade de cálculo aritmético lógico) localizado em um pequeno chip 

eletrônico, dispararam diversos processos eletrônicos e sociais. Logo, os computadores e 

redes de comunicação de dados invadiram outros âmbitos e se tornaram o modus 

operandi de várias empresas, como bancos e seguradoras, que utilizavam estes 

aparelhos eletrônicos para a positivação e maior produtividade. 

 No entanto, de acordo com o filósofo francês Pierre Lévy (1999), um outro 

movimento começou a surgir na Califórnia como efervescência e contracultura, 

apossando-se dessas novas possibilidades técnicas e inventando o ―computador 

pessoal‖, da sigla em inglês PC - Personal Computer. 

 O computador iria escapar progressivamente dos serviços de processamento de 

dados das grandes empresas e dos programadores profissionais para tornar-se um 

instrumento de criação (de textos, de imagens, de música), de organização (bancos de 

planilhas), de simulação (ferramentas de apoio à decisão, programas de pesquisa) e de 
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diversão (jogos) nas mãos crescentes de países desenvolvidos (LÉVY, 1999, p. 30). 

 Nos anos 1980 foi quando a informática começou a perder, aos poucos, seu status 

técnico, científico e industrial para começar a unir-se aos setores de telecomunicações, 

cinema, televisão e, finalmente, o processo de digitalização de produção e gravação da 

música. 

 Com o caso da invenção do computador pessoal, uma corrente cultural espontânea 

e imprevisível impôs um novo curso ao desenvolvimento tecnoeconômico. As tecnologias 

digitais surgiram, então, como infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de 

comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo 

mercado da informação e do conhecimento (LÉVY, 1999, p. 30). 

 Em janeiro de 1985, a primeira operação de rede de grande extensão TCI/IP, a uma 

velocidade, de apenas 56 kbps, iniciou o esboço de um fenômeno abismal no curso da 

história do homem.  

O que permitiu à internet abarcar o mundo todo foi o desenvolvimento da world 
wide web. Esta é uma aplicação de compartilhamento de informação desenvolvida 
em 1990 por um programador inglês, Tim Berners-Lee, que trabalhava no CERN, 
o Laboratório Europeu para Física de Partículas baseado em Genebra. O software 
do navegador da web foi lançado na Net em agosto de 1991 (CASTELLS, 2001, p. 
18). 
 

 Com a chegada desse novo meio de comunicação e sua maior difusão no final da 

década de 199081, o mundo vem se transformando cada vez mais no que sociólogos 

denominam de aldeia global. Para o sociólogo francês, Pierre Lévy, virtualização afeta 

não apenas a informação e a comunicação, mas também a dinâmica dos corpos e os 

quadros coletivos de sensibilidade.  

A virtualização atinge mesmo as modalidades do estar junto, a constituição de 
―n s‖  comunidades virtuais, empresas virtuais, democracia virtual  Embora a 
digitalização das mensagens e a extensão do ciberespaço desempenhem um 
papel capital na mutação em curso, trata-se de uma onda de fundo que ultrapassa 
amplamente a informatização (LÉVY, 1996, p. 01). 

 

 Tal mudança tem influenciado o nosso cotidiano e as relações humanas desde 

então. Ao longo do ano de 2011, o conjunto de acontecimentos designados como 

Primavera Árabe, as insurgências na Europa e o movimento global conhecido como 
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Occupy Wall Street tiveram como protagonistas as redes sociais. Em agosto de 2011, em 

função das ações populares que se proliferaram sobretudo em Londres, o primeiro 

ministro britânico, David Cameron, chegou a anunciar a intenção de suspender ou limitar 

o acesso às redes sociais, como Twitter e Facebook, além do serviço de mensagens do 

BlackBerry, o BBM. Na área do entretenimento não cessam de eclodir situações em que a 

comunicação em rede aparece agora como fonte originária de acontecimentos. Pela 

primeira vez, um novo tipo de comunicação de muitos com muitos desafia os limites 

geográficos e territoriais. 

 
Nas sociedades animais, o território está certamente ligado à idéia de apropriação 
biológica: ele é exclusivo, pelo menos para os membros de uma mesma espécie, 
e é limitado por uma fronteira. Dentro do território animal, os etólogos distinguem o 
núcleo central, zona de segurança, e na periferia uma área fronteiriça que se 
degrada em zona perigosa à medida que se afasta do núcleo (BONNEMAISON,  
2002, p. 98). 

 

 Mas a concepção de territorialidade adquire um novo sentido quando interpretada do 

ponto de vista humano: 

 
As sociedades humanas têm uma concepção diferente do território. Ele não é 
obrigatoriamente fechado, não é sempre um tecido espacial unido nem induz a um 
comportamento necessariamente estável. A experiência da Oceania revela que, 
antes de ser uma fronteira, um território é sobretudo um conjunto de lugares 
hierarquizados, conectados a uma rede de itinerários. A etnia se cria e se fortalece 
pela profundidade de sua ancoragem no solo e pelo grau de correspondência mais 
ou menos elaborada que mantém com um espaço - que ela divide em áreas, 
originando uma malha - e polariza de acordo com suas próprias finalidades e 
representações simbólicas (BONNEMAISON, 2002, p. 99). 
 

 De acordo com Lévy (1999), a palavra ―ci erespaço‖ foi inventada em 1984 por 

Wiliam Gibson em seu romance de ficção científica Neuromante. No livro, esse termo 

designa o universo das redes digitais, descrito como campo de batalha entre as 

multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural (  . O 

Ciberespaço de Gibson torna sensível a geografia móvel da informação, normalmente 

invisível. O termo foi imediatamente retomado pelos usuários e criadores de redes digital.  

 
As realidades virtuais servem cada vez mais como mídia de comunicação. De fato, 
várias pessoas geograficamente dispersas podem alimentar simultaneamente uma 
base de dados por meio de gestos e, em retorno, receber dela informações 
sensoriais (LÉVY, 1999, p. 107). 

 

 Segundo o sociólogo, a realidade virtual, no sentido mais forte do termo, especifica 

um tipo particular de simulação interativa, na qual o explorador tem a sensação física de 

estar imerso na situação definida por um banco de dados.  
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A palavra virtual é empregada com frequência para significar a pura e simples 
ausência de existência, a ―realidade‖ supondo efetivação material, uma presença 
tangível. O real seria da ordem do ―tenho‖, enquanto o virtual seria da ordem do 
―ter s‖, ou da ilusão, o que permite, geralmente, o uso de uma ironia para evocar 
as diversas formas de virtualização. (LÉVY, 1996, p. 04). 
 

 Sendo assim, para o autor, a palavra ―virtual‖ pode ser entendida em ao menos três 

sentidos: o primeiro, técnico, ligado à informática, um segundo corrente e um terceiro 

filosófico.  

 
O fascínio suscitado pela "realidade virtual" decorre em boa parte da confusão 
entre esses três sentidos. Na acepção filosófica, é virtual aquilo que existe apenas 
em potência e não em ato, o campo de forças e de problemas que tende a 
resolver-se em uma atualização. O virtual encontra-se antes da concretização 
efetiva ou formal (a árvore está virtualmente presente no grão). No sentido 
filosófico, o virtual é obviamente uma dimensão muito importante da realidade. 
Mas no uso corrente, a palavra virtual é muitas vezes empregada para significar a 
irrealidade — enquanto a "realidade" pressupõe uma efetivação material, uma 
presença tangível. A expressão "realidade virtual" soa então como um oxímoro, 
um passe de mágica misterioso (LÉVY, 1999, p. 48). 

 

 Ainda de acordo com ele, em geral acredita-se que uma coisa deva ser ou real ou 

virtual, que ela não pode, portanto, possuir as duas qualidades ao mesmo tempo. Neste 

sentido, Lévy explica que a palavra virtual vem do latim medieval (virtualis), que deriva de 

virtus e significa força, potência. Segundo o autor, na filosofia escolástica, o virtual é algo 

em potencial e não propriamente em ato. Dessa maneira, o virtual poderia ser atualizado 

sem necessariamente existir uma concretização efetiva ou formal. A rigor, filosoficamente 

falando, o virtual não se oporia ao real, mas, sim, ao atual: virtualidade e atualidade são 

apenas dois modos diferentes da realidade. A árvore está virtualmente presente na 

semente. 

 
Se a produção da árvore está na essência do grão, então a virtualidade da árvore 
é bastante real (sem que seja, ainda, atual). É virtual toda entidade 
―desterritorializada‖, capaz de gerar diversas manifestações concretas em 
diferentes momentos e locais determinados, sem contudo estar ela mesma presa 
a um lugar ou tempo em particular. (LÉVY, 1999, p. 49). 

 

 Percebe-se, então, assim, o ciberespaço como suporte da inteligência coletiva sendo 

uma das principais condições de seu próprio desenvolvimento. ―Toda a história da 

cibercultura testemunha largamente sobre esse processo de retroação positiva, ou seja, 

sobre a automanutenção da revolução das redes digitais‖ (LÉVY, 1999, p.44). 

 Logo, o cibernético ecoa como repercussão da vida atual, onde ―este real 

assemelha-se ao possível; em troca, o atual em nada se assemelha ao virtual: responde-

lhe (LÉVY, 1996, p. 07). Dessa forma, abre-se margem aos cidadãos exprimirem suas 

vivências e emoções, mas, principalmente, exporem suas indignações, frustrações e lutas 
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por garantias de direitos civis, sobretudo, diversidade sexual, tendo como espaço de 

tempo o momento em que estão vivendo, e como local, a esfera pública. 

 
Esfera pública significa, em primeiro lugar, que tudo que vem a público pode ser 
visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. Para nós, a aparência 
– aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós mesmos – constitui a 
realidade (ARENDT, 2009, 99). 
 

 Nesse sentindo, a web se tornou um espelho da realidade. ―Nem utopia, nem 

distopia, a Internet é a expressão de nós mesmos através de um código de comunicação 

específico, que devemos entender se quisermos mudar nossa realidade‖ (CASTELLS, 

2003, p. 11). Embora o princípio da Legalidade defina que só se pode ser punido por uma 

conduta expressamente tipificada nos códigos da lei, o século 21 oferece desafios 

jurídicos de enquadrar extorsão, estelionato, calúnia, difamação e tipificar outros crimes 

na web, como discriminação, por exemplo. 

 Dentro deste contexto, a sociedade vem acompanhando, em tempo recorde, as 

vicissitudes e a solidificação da internet num movimento de voz propulsora do 4º poder: a 

media – regida por regras e finalidades completamente distintas dos outros três poderes 

preconizados por John Locke, e definidos – a posteriori – por Montesquieu (L’Espr t des 

Lois, 1748). Para o sociólogo Manuel Castells, a internet é o meio de comunicação que 

permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento 

escolhido e em escala global. Mais do que nunca, as pessoas são autoras de conteúdos: 

você é o próprio broadcast.  

 
A internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o que 
a eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a Internet poderia ser 
equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão da sua 
capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da atividade 
humana (CASTELLS, 2003, p. 07). 
 

  Assim, com a massificação das redes sociais no Brasil (segundo maior país em 

quantidade de usuários), se torna mais frequente a audição e visibilidade de grupos 

historicamente reprimidos e o reconhecimento às suas identidades.  

 
Identidade e diferença estão em uma relação de estreita dependência. A forma 
afirmativa como expressamos a identidade tende a esconder essa relação... Em 
um mundo imaginário totalmente homogêneo, no qual todas as pessoas 
partilhassem a mesma identicidade, as afirmações de identidade não fariam 
sentido (SILVA, 2005, p. 74-75). 

 

 Para Bonnemaison (1981), a abordagem cultural das relações humanas e de 

territorialidade devem colocar em primeiro lugar um espaço cultural que se determina 

tanto por sua dimensão territorial como por sua dimensão histórica. Território e cultura 



 

59 

 

não podem ser atingidos senão no interior de uma duração e enquanto realidade móvel e 

conjuntural.  Sendo assim, a territorialidade seria compreendida muito mais pela relação 

social e cultural que um grupo mantém com a trama de lugares e itinerários do que, 

propriamente, constituem seu território em detrimento à referência aos conceitos habituais 

de apropriação biológica e de fronteira.  

 
Os grupos, as etnias e os povos existem por sua referência a um território, real ou 
sonhado, habitado ou perdido. Essa busca do território, que está presente ao 
longo da história, não se explica, ou não apenas, por motivações de competição 
econômica. A longa marcha do povo judeu através do Sinai se apresenta 
historicamente como a primeira busca conhecida de um território político-cultural 
(BONNEMAISON, 2002, p. 112). 

 

 Bonnemaison recorre a uma citação do geógrafo francês, Vidal de la Blache, para 

explicar que ―a geografia é a ciência dos lugares‖. Para o autor, o espaço é nação, Estado 

e, com o tempo, mundialização e organização. Inversamente, o território apela para tudo 

aquilo que no homem se furta ao discurso científico e se aproxima do irracional: ele é 

vivido, é afetividade, subjetividade.  

 
Existe no território um significado biológico, econômico, social e político, mas, no 
sentido em que ele é aqui entendido e em sua expressão mais ―humana‖, ele é 
essencialmente o lugar de mediação entre os homens e sua cultura 
(BONNEMAISON, 2002, p. 128). 

 

 Massey coloca lugar como uma constelação sempre mutante que coloca em xeque a 

questão do permanecer juntos.  

 
O acaso e o inesperado pode nos colocar junto ao vizinho inesperado. A 
multiplicidade e o acaso do espaço aqui, na constituição do lugar, nos fornecem 
aquela inevitável contingência que é a base da necessidade da instituição social e 
que, num momento de antagonismo, é revelada em fraturas específicas, que 
colocam a questão do político. (MASSEY, 2005, p. 215). 

 

 Entendendo o contexto de territorialidade dentro de uma visão macro-histórica e à 

luz de miasmas sociais como a discriminação, o preconceito e a homofobia, é que, no 

século 21, apresentam-se problemáticas transversais herdadas dos tempos mais 

inóspitos para a sociabilidade humana.  

 
A pessoa eroticamente saudável desenvolve um conjunto claro de valores éticos 
que possuem significados pessoais intrínsecos e os aplicam na arena sexual. 
Honram seus próprios valores porque acreditam que eles têm um impacto direto 
na qualidade de suas vidas (ZAMPIERE, 2004, p.154). 

 

 Em tempos em que a vida conectada ganha maior relevância e recorrência, a pós-

modernidade traz à pauta, então, on-line, discussões sobre igualdade de gênero, raça, 
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cor e liberdade sexual. É o que Bhabha chama de metáforas da linguagem. A capacidade 

de transposição para a web conceitos arraigados como o bullying, por exemplo. 

 
A metáfora da ―linguagem‖ traz à tona a questão da diferença e 
incomensurabilidade culturais, não a noção de etnocêntrica, consensual, da 
existência pluralista da diversidade cultural. Ela representa a temporalidade do 
significado cultural como ―multi-acentuada‖, rearticulada discursivamente‖. É um 
tempo do signo cultural que desestabiliza a ética liberal da tolerância e a moldura 
pluralista do multiculturalismo (BHABHA, 1998, p. 247). 

 

 Cada vez mais, o tema da diferença cultural emerge em momentos de crise social, e 

a questões de identidade são reivindicados a partir de uma posição de marginalidade ou 

em uma tentativa de ganhar o centro: em ambos os sentidos, ex-cêntrica. Para Bhabha, 

os ―signos‖ que constroem essas histórias e identidades - gênero, raça, homofobia, 

diáspora, pós-guerra, refugiados, a divisão internacional do trabalho, e assim por diante - 

não apenas diferem em conteúdo mas muitas vezes produzem sistemas incompatíveis de 

significação e envolvem formas distintas de subjetividade social. (BHABHA, 1998, p. 245 

e 246). 

 
Para obter um imaginário social baseado na articulação de momentos diferenciais, 
até disjuntivos, da história e da cultura, os críticas contemporâneos apelam para a 
temporalidade peculiar da metáfora da linguagem. É como se a arbitrariedade do 
signo esses conceitos teóricos, produzissem as descrições mais úteis da formação 
de sujeitos culturais ―p s-modernos‖. (BHABHA, 1998, p. 246). 
 
 

 Os debates atuais do pós-modernismo questionam a astúcia da modernidade - suas 

ironias históricas, suas temporalidades disjuntivas, seus paradoxos do progresso, sua 

aporia de representação. ― averia uma profunda mudança nos valores, e juízos, dessas 

interrogações, se elas abrissem ao argumento de que as históricas metropolitanas das 

civitas não podem ser concebidas sem se evocarem os selvagens antecedentes coloniais 

dos ideias da civilidade‖ (BHABHA, 1998, p. 244). 

 

 

Questões de raça e diferença cultural sobrepõem-se às problemáticas da 
sexualidade e do gênero e sobredeterminam as alianças sociais de classe e de 
socialismo democráticos. A época de ―assimilar‖ as minorias em noções holísticas 
e orgânicas de valor cultural já passou. A própria linguagem da comunidade 
cultural precisa ser repensada de uma perspectiva pós-colonial, de modo 
semelhante à profunda alteração na linguagem da sexualidade, do indivíduo e da 
comunidade cultural, efetuada pelas feministas na década de 1970 pela 
comunidade gay da década de 1980 (BHABHA, 1998, p. 244 e 245). 

 
 
 Se a cultura, entendida em Bhabha, como epistemologia se concentra na 
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significação e na institucionalização, o epistemológico tende para uma reflexão de seu 

referente ou objeto empírico. ―O enunciativo tenta repetidamente reinscrever e relocar a 

reivindicação política de prioridade e hierarquia culturais (alto/baixo, nosso/deles) na 

instituição social da atividade de significação.‖ (BHABHA, 1998, p. 248). E aqui abre-se 

margens para o on-line, desterritorializado e totalizante, como visto em Lévy (1999), se 

torna ferramenta para devaneios disfarçados de liberdade de expressão. Ataques 

homofóbicos são cada vez mais recorrentes e seus usuários transformam um meio de 

sociabilidade em palco do discurso do ódio e do terror. 

 

A internet se tornou mais uma vez palco para o combate ao preconceito. Desde a 
tarde da última terça-feira (20/08), internautas criaram uma iniciativa na página 
"Moça, Você é Machista", no Facebook, pedindo tolerância à diversidade sexual. 
O movimento consiste em postar fotos de pessoas do mesmo sexo se beijando na 
boca, mesmo que elas não fossem casais: "Dê Um Selinho Contra a Homofobia e 
Machismo" (Portal IG, acessado em 09 de maio de 2014). 

 
Percebe-se, então, que no meio virtual que o lado contrário à corrente pelo respeito 

à liberdade sexual também é expandido. O discurso do ódio atua nas redes sociais e 

reverbera em impactos reais.  

Um exemplo em escala global tem sido o Grupo Ocuppy, fundado pelo skinhead 

Maksim, em 2012, que usa a internet e a rede social Vkontakte (facebook russo) para 

postar vídeos feitos pelo grupo, abertos a qualquer internauta e dedicados à caça de 

homossexuais na rede, onde supostos ―encontros amorosos‖ culminam em ataques e 

agressões, físicas e verbais, aos chamados pidor, abreviação vulgar russa do termo 

pederasta. 

 Infere-se que as estratégias de dominação partem do campo simbólico. O que, 

defendido por Bourdieu é:  

 
(...) Um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem 
gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular do mundo social) 
supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, que dizer, uma 
concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que torna 
possível a concordância entre as inteligências (BOURDIEU, 1989, p. 9). 
 
 

 O objetivo, para Bourdieu (1989), é que a cultura dominante (assegurando uma 

comunicação imediata entre todos os seus membros e distinguindo-os das outras classes) 

passa para uma integração fictícia da sociedade no seu conjunto, portanto, à 

desmobilização das classes dominadas; para a legitimação da ordem estabelecida por 

meio do estabelecimento das distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas 

distinções.  
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As diferentes classes e fracções de classes estão envolvidas numa luta 
propriamente simbólica para importem a definição do mundo social mais conforme 
aos seus interesses, e imporem o campo das tomadas de posições sociais. Elas 
podem conduzir esta luta quer diretamente, nos conflitos simbólicos da vida 
quotidiana, quer por procuração, por meio da luta travada pelos especialistas de 
produção simbólica e na qual está em jogo o monopólio da violência simbólica 
legítima, quer dizer, do poder de impor instrumentos de conhecimento e de 
expressão arbitrários - embora ignorados como tais - da realidade social 
(BOURDIEU, 1989, p. 11 e 12). 
 

 
 É esse mesmo discurso que aprisiona, fere, machuca e mata uma vez que tenta 

aprisionar em conceitos pós-coloniais, a diversidade da existência humana. 

 
Ele tenta institucionalizar uma série de discursos transgressores cujas estratégias 
são elaboradas em torno de lugares de representação equivocada é comum entre, 
por exemplo, mulheres, negros, homossexuais e migrantes do Terceiro Mundo 
(BHABHA, 1998, p. 245) 

 
 

 Em sua obra, Bonnemaison analisa a posição enunciativa dos estudos culturais 

contemporâneos é complexa e problemática. Para o autor, a ideia de cultura, traduzida 

em termos de espaço, não pode ser separada da ideia de território. ―É pela existência de 

uma cultura que se cria um território e é por ele que se fortalece e se exprime a relação 

simbólica existente entre cultura e espaço.‖ (BONNEMAISON, p. 101 e 102). 

 
Um corpo social complexo, como o da sociedade francesa, pode ser percebido 
não apenas como uma entidade nacional (visão clássica) ou como um conjunto de 
classes sociais antagônicas ou taticamente aliadas (visão marxista), mas também 
como uma coleção de etnias diversas, portadoras de visões culturais originais e 
situando-se umas quanto às outras numa relação dinâmica e competitiva 
(BONNEMAISON, 2002, p. 96). 

 
 

 Do lado contrário à corrente, várias páginas de ativismo on-line no facebook, além 

de sites diversos, utilizaram o espaço cibernético para organizar manifestações em 

retaliação à homofobia. E à medida que as sociedades apresentam novas realidades, a 

sociologia jurídica não pode fechar os olhos para isso. Logo, feridas abertas da sociedade 

brasileira, como o machismo e a homofobia, que excluem mulheres, mulheres lésbicas, 

mulheres bissexuais, mulheres transexuais, travestis, homens transexuais, homens 

homossexuais e homens bissexuais do exercício de direitos e da plena realização da sua 

cidadania, são combatidas de forma veemente tanto pelo grupo LGBT quanto por outros 

cidadãos civis que apoiam essas causas. 

 
Evidentemente, cultura e sociedade são as duas faces de uma mesma realidade: 
a função social e a função simbólica são esclarecidas uma pela outra. No entanto, 
existe uma diferença fundamental, ao mesmo tempo de plano e tipo de olhar, entre 
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o espaço social e o espaço cultural. O espaço social é produzido; o espaço 
cultural é vivenciado. O primeiro é concebido em termos de organização e de 
produção; o segundo, em termos de significação e relação simbólica 
(BONNEMAISON, 2002, p. 104). 

 

 A internet, como um espaço sem fronteiras e livre para a propagação de ideias, 

tornou-se um grande espaço de sociabilidade, onde muitos se comunicam com muitos, 

estabelecendo vários vinculos distintos. Esse local imaginário e ao mesmo tempo real 

permite às pessoas, conhecidas e anônimas, se relacionarem de forma muito peculiar.  

 Não sem frequência, o meio se torna uma ferramenta expõe da opinião 

individualizada e pública sobre assuntos que mobilizam a sociedade. Neste sentido, o 

meio vem obtendo resultados importantes através de endereços eletrônicos militantes, 

que objetivam assegurar dignidade ao grupo LGBT. Esse fenômeno é parte da garganta, 

ou neste caso, dos dedos, dos próprios grupos vulneráveis. Sendo assim, ela possibilita 

que gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros escrevam dos seus 

tablets, computadores, celulares e outros aparatos suas ganas e ânsias de mudança, no 

combate à LGBTfobia rumo a uma sociedade mais compreensiva, inclusiva e igualitária.  

 Nos anos 2000, esperado e tido como símbolo máter da transição para o século XXI, 

o ciberespaço se tornou um ícone da modernização e da velocidade dos serviços. Com a 

chegada da banda larga, o meio se tornou propulsor de discussões, fóruns, passeatas e 

contracultura de forma mais ágil e fácil. Ao decorrer desta década, ficou claro que não 

apenas nas ruas se organizavam os protestos. Os endereços também eram eletrônicos. 

As manifestações, on-line. No clique, a arma de combate. No argumento, a munição. 

Debates nas redes sociais vêm ajudando cada vez mais na propagação da cultura do 

respeito e da tolerância. Ao tempo, a internet vai captando a existência do real e 

colocando na roda as novas ―pro lem ticas‖ que surgem com as remodelações das 

sociedades durante o passar do tempo.  

 Para o teórico político, Ernesto Laclau, ―o momento do antagonismo em que a 

natureza indecidível das alternativas e sua resolução através de relações de poder se 

tornam completamente visíveis constitui do campo do pol tico‖ (LACLAU, 1990, p. 35 apud 

DONALD, 1999, p. 168). 

 É dessa forma que a força da internet vai incorporando temas que dizem respeito à 

sociedade civil como um todo, tanto os grupos mais reprimidos, bem como seus 

defensores, ampliando as manifestações de combate à homofobia. Ora, se a internet é 

uma espécie de tecido das relações interpessoais, é possível, então, inferir que valores 

culturais, sociais, religiosos e políticos também são traspassados ao universo da web. 
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A soma de valores religiosos e morais que funda uma cultura se apóia geralmente 
sobre um discurso e, nas sociedades tradicionais, sobre um corpus de mitos e de 
tradições que, por sua vez, explica a organização simbólica dos rituais. é muitas 
vezes pelo rito que uma sociedade exprime seus valores profundos e revela sua 
organização social. (BONNEMAISON, p. 102). 

 

 A emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma evolução geral da 

civilização. Isto é, a partir da tecnologia a sociedade experimenta uma técnica produzida 

dentro de uma cultura e encontra-se condicionada por ela, no entanto, sem ser 

necessariamente determinada.  

 
Dizer que a técnica condiciona significa dizer que abre algumas possibilidades, 
que algumas opções culturais ou sociais não poderiam ser pensadas a sério sem 
sua presença. Mas muitas possibilidades são abertas, e nem todas serão 
aproveitadas (LÉVY, 1999, p. 23). 

 
 

 Em Bonnemaison, a sociedade moderna urbanizada, o que se tem como etnia são 

grupos complexos de contornos mutantes, eles mesmos estratificados em uma infinidade 

de microgrupos que possuem, cada um, seu tipo de discurso. Eles constituem o quadro 

real de existência de cada pessoa. 

 
O conceito de etnia pode ser concebido como o campo de existência e de cultura, 
vivido de modo coletivo por um determinado número de indivíduos. É preciso 
entendê-lo não como uma realidade congelada e biológica, mas como uma 
realidade dinâmica, determinada pela referência a um ou a diversos modelos 
culturais, e que só pode ser apreendida numa escala relativamente reduzida: a do 
grupo vivido (BONNEMAISON, 2002, p. 96). 

 
 Para Derrida, esse caos e instabilidade, que é fundamental, determinante e 

irredutível, são, ao mesmo tempo, naturalmente, o pior contra o qual lutamos com leis, 

regras, convenções, política e hegemonia provisória, mas ao mesmo tempo é uma 

oportunidade, uma oportunidade de mudar, de desestabilizar.  ―Se houvesse estabilidade 

contínua, não haveria necessidade de política e isso vai até o ponto em que a 

estabilidade não é natural, essencial ou substancial, que a política existe e a ética é 

possível. O caos é, ao mesmo tempo, um risco e uma oportunidade.‖ (DERRIDA, 1996, p. 

84 apud MASSEY, 2005, p. 216). 
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Em sua estrutura, as novas mídias são igualitárias. Por meio 
de um simples processo de conexão, todos podem participar 

dela (...) As novas mídias têm a tendência a eliminar todos os 
privilégios de formação, e com isso também o monopólio cultu-

ral da inteligência burguesa 
  

Hans Magnus Enzensberger, 1970 
 

CAPÍTULO 2  
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2. DISCURSO DO ÓDIO E WEB-ENFRENTAMENTO 

 

 2.1 - Liberdade de Expressão e Discurso do ódio 

 

 Ao longo da hist ria o serva-se conte dos distintos para dignidade humana, con-

soante as vari veis pol ticas e sociais, havendo, pois, diferentes expectativas para digni-

dade humana, em constante re- visão, de modo a corresponder aos novos valores soci-

ais. 

 Uma das primeiras aspiraç es na modernidade (s culo  V    , no que se refere   

dignidade humana foi a afirmação da li erdade como valor essencial   condição humana. 

Um espaço sem ingerência de terceiros, de modo a garantir a qualquer indiv duo a reali-

zação de seus pr prios o jetivos, sem o dever de o ediência a outro alguém. Natural-

mente, a consciência da li erdade como um poder de autodeterminação necess rio   

dignidade do ser humano   contempor nea  s concepç es ideol gicas liberais do s culo 

 V   , marcadas pela afirmação da burguesia frente ao absolutismo da monarquia de en-

tão. 

 A t cnica de tratamento implementada    poca, consoante a leitura de dignidade 

humana promovida pelos li erais consistia na consagração formal das liberdades (em De-

claraç es de  ireitos e cartas constitucionais  o jetivando unicamente a proteção da au-

todeterminação individual quase a soluta, opon vel somente ao Estado, ressaltando ape-

nas o caráter negativo da tutela. 

 A liberdade de expressão tam  m   um direito consagrado mundialmente como 

essencial   realização e proteção de todos os direitos humanos. A  eclaração Universal 

dos  ireitos  umanos, adotada pela Assem leia Geral das Naç es Unidas em 10 de de-

zembro de 1948, em seu Artigo 19 garante que:  

Toda pessoa tem direito   li erdade de opinião e expressão  este direito inclui a li-
 erdade de, sem interferência, ter opini es e de procurar, receber e transmitir in-
formaç es e id ias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. 

 Nesse sentido, o serva-se que a li erdade, quanto ao seu conte do, caracteriza-

se por não haver su missão a outrem, no fato de não estar so  o controle de terceiros, e 

de não sofrer restriç es impositivas, venham elas do Estado ou de outro indiv duo. Verifi-

ca-se, portanto, uma inequ voca conotação de restrição dirigida a todos em sociedade, 

assegurando ao indiv duo o exerc cio da sua autodeterminação. 
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  sse aspecto redutivo em relação   intervenção de terceiros   ressaltado por Ge-

orge  urdeau ( 9  , p.  0  quando discorre so re li erdade  ― ...  li erdade   a ausência 

de todo e qualquer constrangimento‖. 

 Para os autores Riva Sobrado e Matheus de Castro82, compreendendo a li erdade 

como um poder de autodeterminação, reconhecido pelo  stado e positivado em suas 

constituiç es, por se tratar de um direito fundamental, cumpre-se indagar so re as reais 

possi ilidades de opor limites ao seu exerc cio. 

  ertamente, em qualquer circunst ncia, a liberdade ou as liberdades em esp cie 

deverão respeitar os contornos da esfera de autodeterminação traçada pelo ordenamento 

jur dico, convivendo em harmonia com outros preceitos constitucionais, de modo a não 

discrepar da unidade sistêmica pretendida e, de outra parte, não deverão incorrer em 

condutas il citas, preesta elecidas pela legislação infraconstitucional. 

  a mesma forma, o Pacto  nternacional so re  ireitos  ivis e Pol ticos (PIDCP), 

tratado das Naç es Unidas ratificado por diversos pa ses, em seu artigo 19 estabelece 

que: 

Toda pessoa ter  direito   li erdade de expressão  esse direito incluir  a li erdade 
de procurar, rece er e difundir informaç es e id ias de qualquer natureza, inde-
pendentemente de consideraç es de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em 
forma impressa ou art stica, ou qualquer outro meio de sua escolha. 

   ainda, a  onvenção Americana so re  ireitos  umanos, ratificada pelo  rasil em 

setem ro de  99 , protege a li erdade de expressão e acesso   informação em seu arti-

go 13: 

Toda pessoa tem o direito   li erdade de pensamento e de expressão. Esse direi-
to inclui a li erdade de procurar, rece er e difundir informaç es e id ias de qual-
quer natureza, sem consideraç es de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou 
em forma impressa ou art stica, ou por qualquer meio de sua escolha. 

 

 Embora não haja no  rasil legislação especifica em relação ao discurso de  dio, a 

 onstituição  ederal de  9  , garante a igualdade dos indiv duos perante a lei e a pro-

teção legal contra a discriminação. A  onstituição estabelece: 

 

                                                 
82

 Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2013v34n66p327/25072>. 

Acesso em 02 de agosto de 2016. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2013v34n66p327/25072
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 V - promover o  em de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação. (Art. 3 C.F, 1988) 

 

O direito à liberdade de expressão também é positivado em seu artigo 5º, IV, e é 

considerado um direito fundamental da pessoa humana. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunica-
ção, independentemente de censura ou licença ‖ 

 O reconhecimento constitucional do direito de expressão compreende a possibili-

dade de exteriorização de crenças, convicç es, ideias, ideologias, opini es, sentimentos e 

emoç es, pelas mais diversificadas plataformas informativas hoje existentes. O ato vai 

al m de poder pensar e alcança a possi ilidade de divulgar o que se pensa, com o mais 

variado conte do, visto que as mensagens não podem ser restritas em razão das moti-

vaç es pol ticas, econ micas, filos ficas, etc. 

 Para  aroldo  aski ( 94 , p.    , a li erdade   ― ...  ausência de coação so re a 

existência daquelas condiç es sociais que, na civilização moderna, são as garantias ne-

cess rias da felicidade individual‖. Verifica-se que  aski tam  m faz referência ao aspecto 

restritivo da li erdade, opondo limites   intervenção de terceiros, muito embora nos mol-

des j  de um paradigma de Estado Social. 

 Porém, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, sendo que nas hipóte-

ses onde o exercício da liberdade de pensamento e expressão fere direito constitucional-

mente consagrado de outrem, há de existir a devida limitação e punição. Com a mesma 

lógica em que se pode usar a web para divulgar e enaltecer pontos de vistas e dilemas ou 

qualquer tipo de mensagem, pode-se encontrar uma corrente que utiliza aparelhos para 

propagar discursos considerados homofóbicos83 que visam deslegitimar e denegrir o gru-

po LGBT com discursos alvitantes e preconceituosos. 

                                                 
83

 Nota do autor: Por uma questão didática, o autor, no que concerne essa dissertação, se limitou a pesquisar apenas os 

casos detalhados de homofobia, embora saiba e cite algumas menções LGBTfóbicas. O mais importante, aqui, é anali-

sar os impactos desse discurso e as reverberações que ele causa da vida dos homossexuais. Portanto, adotar-se-á o termo 

homofobia como “genérico” para a caracterização de alguns casos específicos de LGBTfobia, visto que a presente dis-

sertação e o autor, apesar de reconhecer e achar de suma importância a visibilidade de cada um compactado dentro 

deste grupo cujas siglas não dão conta das milhões de facetas sexuais e comportamentais individuais, e tendo em mente 
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 Nessa perspectiva, o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, no § 2º, pre-

ceitua que a liberdade de pensamento e de expressão não pode estar sujeita à censura 

prévia, mas existem responsabilidades ulteriores que devem ser expressas em lei que 

assegurem o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas. Ainda, o § 5º do 

mesmo artigo 13 (Dec. Nº 678, de 6.11.1992, no Brasil), observa que a lei ―deve proibir 

toda a propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou 

religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência‖. 

 Ainda   de import ncia ressaltar que correlatamente, a  onvenção  nternacional 

so re  liminação de Todas as  ormas de  iscriminação Racial84, por sua vez,   mais 

incisiva e traz em seu artigo 4, com um texto mais a rangente a respeito do discurso de 

 dio  

Os  stados Mem ros comprometem-se  a declarar como delitos pun veis por lei, 
qualquer difusão de id ias  aseadas na superioridade ou  dio raciais, qualquer in-
citamento   discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou pro-
vocação a tais atos, dirigidos contra qualquer raça ou qualquer grupo de pessoas 
de outra cor ou de outra origem  tnica, como tam  m qualquer assistência pres-
tada a atividades racistas, inclusive seu financiamento 

 No entanto, muitas ainda são as hip teses em que a manifestação do pensamento 

pode vir a entrar em conflito com outros direitos e valores constitucionalmente protegidos. 

 entre os diversos conflitos situam-se as manifestaç es que expressam mensagens vio-

lentas, intolerantes e eivadas de conte do preconceituoso. 

 Essa lógica também serve para a expressão intelectual e artística, de modo que se 

uma produção literária, como livros, fonográfica, como músicas e álbuns, cinematográfica, 

como filmes, e audiovisual, como novelas, séries e seriados, que fazem apologia ao pre-

conceito contra uma minoria, podem ser retirados de circulação e os responsáveis devi-

damente punidos. Vê-se que apesar de ser proibida a censura e dispensada a licença, 

                                                                                                                                                                  
a grande discussão em volta da invisibilidade de alguns dos pertencentes a esta sigla, tem por objetivo maior a discussão 

acerca dos direitos infringidos a homossexuais. 
84

 Nota: Em 2003 o Supremo Tribunal Federal julgou o caso de Siegfried Ellwanger, condenado pelo Tribunal de Jus-

ti a do  io  rande do  ul pelo cri e de racis o pela edi  o e publica  o de livros considerados co o apologia de 

ideias preconceituosas e discri inat rias contra a comunidade judaica. 

 

O Habbeas Corpus       foi o pri eiro caso de prática de racismo a chegar ao Supremo e o caso judicial mais impor-

tante sobre discurso do  dio no  a s. 

  

No julgamento finalizado em Setembro de 2003 o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 7 votos a 3 por manter a con-

dena  o de  llwanger pela prática de racismo nos termos da Lei 7716/89. 
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deve haver a responsabilização daqueles que praticarem abuso no exercício do seu direi-

to de liberdade de expressão. 

 Mas como controlar a discriminação preconceituosa num am iente democr tico, 

em que pessoas e grupos devem ter o direito de manifestar-se, criticar e discordar? 

 De acordo com a autora Rosane Leal da Silva85, o primeiro passo   caracterizar o 

que  , de fato, ―discurso de  dio‖. A autora encara como sendo qualquer conte do segre-

gacionista, fundado na dicotomia da superioridade do emissor e na inferioridade do atin-

gido. 

 O autor alemão Winfried Brugger (2007, p. 118) afirma que:  

    o discurso do  dio refere-se a palavras que tendem a insultar, intimidar ou as-
sediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou re-
ligião, ou que têm a capacidade de instigar violência,  dio ou discriminação contra 
tais pessoas. 

 O discurso de  dio tam  m pode ser encontrado caracterizado dentro dos padr es 

definidos por tratados internacionais e com os par metros da jurisprudência das cortes 

internacionais. 

  om  ase em estudos e discuss es so re li erdade de expressão e igualdade da 

ONU e de outras organizaç es internacionais, os Princ pios  amden fazem assertivas 

so re  i erdade de  xpressão e Igualdade. O décimo segundo princ pio deste texto   

dedicado a fornecer uma proposta de texto legal so re discurso de  dio e de interpre-

tação de seus termos, com base no artigo 20 do PIDCP: 

Todos os  stados devem adotar legislação que pro  a qualquer promoção de  dio 
religioso, racial ou nacional que constitua uma incitação   discriminação, hostilida-
de ou violência (discurso do  dio . Sistemas jur dicos nacionais devem deixar cla-
ro, seja de forma expl cita ou por meio de interpretação impositiva, que: 

I. Os termos ‗ dio‘ e ‗hostilidade‘ se referem a emoç es intensas e irracionais de 
opr  rio, animosidade e aversão ao grupo visado. 

  . O termo ‗promoção‘ deve ser entendido como a existência de intenção de pro-
mover pu licamente o  dio ao grupo visado. 

                                                 
85

 SILVA, Rosane Leal da et al .  iscursos de  dio em redes sociais: jurisprudência brasileira.  ev. direito   ,   o 

Paulo, v. 7, n. 2, Dec. 2011. p.445-468. 
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   . O termo ‗incitação‘ se refere a declaraç es so re grupos religiosos, raciais ou 
nacionais que criam risco iminente de discriminação, hostilidade ou violência a 
pessoas pertencentes a esses grupos. 

 V. A promoção, por parte de comunidades diferentes, de um sentido positivo de 
identidade de grupo não constitui discurso do  dio. 

 Al m disso, o Artigo  9 recomenda a adoção de alguns crit rios para enquadrar um 

discurso como discurso do  dio, tornando-o pass vel de punição. Tais crit rios são consi-

derados pelo dispositivo como elementos constitutivos da incitação, conforme o artigo  0 

da P   P, e foram ela orados para servir de orientação  s Cortes para identificar o dis-

curso de  dio. São eles: 

I. severidade: a ofensa deve ser ―a mais severa e profunda forma de opr  rio 

  . intenção  deve haver a intenção de incitar o  dio 

   . conte do o forma do discurso: devem ser consideradas a forma, estilo e 

natureza dos argumentos empregados 

 V. extensão do discurso: o discurso deve ser dirigido ao p  lico em geral ou   um 
n mero de indiv duos em um espaço p  lico. 

V. pro a ilidade de ocorrência de dano  o crime de incitação não necessita que o 
dano ocorra de fato, entretanto   necess ria a averiguação de algum n vel de risco 
de que algum dano resulte de tal incitação. 

V . iminência  o tempo entre o discurso e a ação (discriminação, hostilidade ou vio-
lência  não pode ser demasiado longo de forma que não seja razo vel imputar ao 
emissor do discurso a responsabilidade pelo eventual resultado. 

V  . contexto  o contexto em que   proferido o discurso   de suma import ncia pa-
ra verificar se as declaraç es tem potencial de incitar  dio e gerar alguma ação.
  

 Sendo assim, o discurso do  dio consiste na divulgação de mensagens que difun-

dem e estimulam o  dio racial, a xenofo ia, a homofo ia e outras formas de  dio basea-

das na intoler ncia e que confrontam os limites  ticos de convivência com o o jetivo de 

justificar a privação de direitos. 

 Ou seja, é caracterizado discurso de ódio determinada mensagem que busca pro-

mover o ódio e incitação a discriminação, hostilidade e violência contra uma pessoa ou 

grupo em virtude de raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, gênero, condição 

física ou outra característica. O discurso do ódio é utilizado para insultar, perseguir e justi-

ficar a privação dos direitos humanos e, em casos extremos, para dar razão a homicídios. 
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 De acordo com uma matéria publicada no Jornal O Globo86, redes sociais como o 

YouTube, Twitter e Facebook concordaram em implementar uma série de ações para limi-

tar a divulgação de discursos de ódio e conteúdos abusivos na internet. Pelo acordo, as 

empresas se comprometem a manter, dentro da União Europeia, equipes treinadas para 

responder a denúncias em menos de 24 horas. 

 As companhias também se comprometeram a implantar processos claros e efeti-

vos de notificação, educar os usuários sobre que conteúdos não são permitidos, e traba-

lhar com grupos que monitoram a rede e promovem ―contra narrativas‖ para desafiar a-

queles que espalham discursos de ódio e conteúdos ilegais. 

 De acordo com os autores Walter Clauddius e Tatiana Stroppa87, é preciso superar 

a percepção de que a li erdade de expressão   uma liberdade absoluta, ou seja, que e-

xiste li erdade apenas quando não h  uma interferência externa, identificada, so retudo, 

com atuação do  stado, que impeça o sujeito de fazer o que quiser.  

 

   que compreender que o  stado, ao contr rio de ser inimigo da li erdade de 
expressão, pode exercer um papel positivo para aqueles grupos que, sem a ga-
rantia do  stado, não conseguem se expressar no espaço p  lico porque h  um 
―efeito silenciador‖ promovido pelo discurso dos grupos dominantes. (ROTHEN-
BURG, Walter. STROPPA, Tatiana, 2015, p. 6) 

 

 
 Logo, vemos que o conceito de liberdade de expressão, como a livre manifestação 

do pensamento, sem interferências ideológicas externas, não pode ser utilizado de sub-

terfúgio para a propagação de um discurso de ódio alijante de direitos fundamentais como 

a dignidade da pessoa humana. 

 

Não existe uma hierarquia predefinida de direitos fundamentais, nenhum deles   
a soluto e todos convivem em concord ncia pr tica, ou seja, nas situaç es de 
tensão e conflito concreto, os direitos fundamentais em jogo devem ser manejados 
com o melhor rendimento em relação ao menor sacrif cio poss vel, numa l gica de 
proporcionalidade.

88
 ( ROTHENBURG, Walter, 2014, p. 28-29). 

 

 

 No Brasil, a Lei no 7.716/1989 (com as alteraç es promovidas pela  ei no 

  .     0   e pela  ei no   .     0 0  prevê como crime a pr tica de discriminação por 

crit rio de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, permitindo que o juiz determi-

                                                 
86

 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/empresas-de-tecnologia-assinam-acordo-para-conter-

discurso-de-odio-19407335>. Acesso em 22 de julho de 2016. 
87

 Disponível em: <http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2015/6-21.pdf>. Acesso em 22 de julho de 2016. 
88

 ROTHENBURG, Walter Claudius. Direitos fundamentais.   o  aulo   étodo, 2014. 

http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/empresas-de-tecnologia-assinam-acordo-para-conter-discurso-de-odio-19407335
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/empresas-de-tecnologia-assinam-acordo-para-conter-discurso-de-odio-19407335
http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2015/6-21.pdf
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ne a cessação das transmiss es radiof nicas, televisivas, eletr nicas ou da pu licação 

por qualquer meio,  em como a interdição das respectivas mensagens ou p ginas de in-

formação na rede mundial de computadores11 (art. 20, § 3o, II e III). 

 No ano de 2014, o governo federal, por meio da Portaria Interministerial no 2, de 

20 de novembro de 2014, instituiu um grupo, composto por membros das secretarias de 

Direitos Humanos, de Políticas para as Mulheres e de Igualdade Racial, além de OAB e 

Procuradoria Geral da República, em parceria com a Universidade Federal do Espírito 

Santo, visando monitorar as redes sociais em busca de expressões de preconceito. 

 Quanto  s v timas, Daniel Sarmento89 ressalva que é importante considerar ―o grau 

de dor ps quica, ang stia, medo ou vergonha que as manifestaç es de  dio, intoler ncia 

e desprezo motivadas por preconceito possam provocar nos seus alvos‖. Assim, uma 

mensagem cujo o jetivo   estimular deli eradamente a discriminação e, so retudo, incitar 

a violência, enseja limites mais estreitos   li erdade de expressão90. 

 Mas a pr tica de monitorar em massa pu licaç es dos usu rios, mesmo que para 

a defesa de direitos humanos e rece er den ncias de crimes de discriminação nas redes 

sociais on line, dividiu ativistas91. 

 É importante ressaltar que apesar de o Marco  ivil da  nternet no  rasil ( ei 

  .96   0 4  não ter tratado da responsa ilidade dos provedores de aplicação no caso 

de divulgação, por terceiros, de mensagens preconceituosas e discriminat rias a an lise 

do Art. 19 indica que foi dada   li erdade de expressão uma preferência em relação a ou-

tros direitos que constumeiramente com ela colidem. Ainda, o marco fixa que as restriç es 

  li erdade de expressão e a responsa ilização dos provedores de aplicação serão de-

terminadas por decisão judicial. 

  m suma, os epis dios narrados revelam o conflito entre o direito de expressão e 

outros direitos fundamentais (ligados   imagem,   honra, ao sentimento religioso e de i-

                                                 
89

 SARMENTO, Daniel. Livres e iguais. Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 

261 e 277. 
90
  este sentido  o  inistério   blico  ederal ajui ou u a    o Civil   blica contra o  oogle, tendo co o base u a 

representa  o feita pela  ssocia  o  acional de   dia  fro, solicitando a retirada de v deos hospedados no  ou ube 

co   ensagens de intoler ncia contra religi es afro-brasileiras.    decis o de           , a  étima Turma Especiali-

 ada do  ribunal  egional  ederal da  a  egi o deu provi ento ao agravo de instru ento para deter inar a i ediata 

retirada dos v deos listados pelo MPF da rede mundial de computadores, reconhecendo que “a cada dia em que os 

v deos per anece  dispon veis no site  outube perpetua -se as  ensagens de  dio, discri ina  o, intoler ncia e vio-

lência neles contidas, que continua  sendo disse inadas a u  n  ero indeterminado de pessoas, tendo em vista o 

acesso irrestrito a tal conte do” 

Co pleto e    ribunal  egional  ederal da  a  egi o.  c rd o de decis o que deu provimento parcial ao Agravo de 

Instrumento. Agravo de Instrumento 201400001010430. Rel. Reis Friede. DJ: 28/08/2014. 
 
91

 Disponível em <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/monitoramento-em-massa-para-combater-crimes-de-odio-

gera-polemica-1118.html> Acesso em 22 de julho de 2016. 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/monitoramento-em-massa-para-combater-crimes-de-odio-gera-polemica-1118.html
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/monitoramento-em-massa-para-combater-crimes-de-odio-gera-polemica-1118.html
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gualdade racial e sexual) de pessoas e grupos vulner veis,   medida que a li erdade de 

expressão produz mensagens de discriminação e de opressão.  omo par metro para a 

solução dos pro lemas jur dicos, a convicção de que o com ate  s mensagens precon-

ceituosas e discriminat rias deve passar em primeiro lugar pela construção de pol ticas 

p  licas que assegurem a todos os grupos, principalmente aqueles que padecem de uma 

discriminação hist rica, o acesso aos meios de comunicação para fazerem ecoar as suas 

ideias e convicç es na esfera de discussão p  lica  por outro lado, permitir restriç es 

mais intensas para as express es que tenham forte conte do preconceituoso e que inci-

tem   violência em face de grupos e indiv duos em prol da proteção da dignidade da pes-

soa humana e da igualdade. 

 Portanto, conclui-se que o  m ito de proteção da li erdade de expressão não 

a arca manifestaç es voltadas a atingir a dignidade da pessoa humana e   construção de 

um am iente de toler ncia. 

 Para acordo Rothenburg e Stroppa, nenhum espaço   a solutamente protegido de 

limites e precisa reconhecer restriç es necess rias para respeitar outros direitos, seja o 

das manifestaç es art sticas, seja o da ironia, seja o da religião, convicção filos fica, ideo-

l gica ou pol tica.  

 No entanto, esse espaço e o conte do da mensagem terão um peso em favor da 

li erdade de expressão quanto mais gen rica e imprecisa for a mensagem. 

 
Devem ser os aspectos ponderados para definir os limites da liberdade de expres-
são em face de um discurso de  dio. A começar, o viamente, pela severidade da 
ofensa e pelo grau de generalidade das imputaç es, mas a levar em conta tam-
  m o autor (por exemplo, se ele fala a partir de uma posição de destaque social, 
como um agente pol tico, servidor p  lico ou artista , o contexto (por exemplo, 
uma entrevista, uma palestra ou uma m sica , a situação da v tima (por exemplo, 
sua vulnera ilidade social ou se ela   afetada individualmente ou enquanto mem-
bro de determinado grupo), a forma de divulgação (por exemplo, uma charge, uma 
opinião ou uma not cia inseridas em um  log ou rede social  e a pro a ilidade de 
que o discurso possa, de fato, ensejar o  dio e suscitar algum n vel de risco de 
que algum dano resulte de tal incitação. (FREITAS, CASTRO. 2014, p. 345) 

 

 Isto é, manifestaç es expl citas e que tenham aptidão para ocasionar atitudes e 

pr ticas discriminat rias estão fora do  m ito de proteção do direito de expressão. Por-

tanto,   necess rio que a li erdade de expressão, pelo que se o serva, seja tutelada com 

maior cuidado e o serv ncia, para evitar, assim, o discurso do  dio, mesmo em tratando-

se de uma manifestação do pensamento, a li erdade de expressão não pode ter como 

vista humilhar e calar grupos minorit rios. Essa prática deve ser repudiada e proibida pe-

los ordenamentos jur dicos, como forma de garantir a expressão das minorias e o exer-

c cio da cidadania. 



 

75 

 

 A dignidade da pessoa humana deve vir como valor existente em sociedade e cor-

respondente a uma ideia de justiça e de adequação essencial ao desenvolvimento da vida 

humana em sua plenitude. Compreendendo a liberdade como um poder de autodetermi-

nação, reconhecido pelo Estado e positivado em suas constituições, por se tratar de um 

direito fundamental, cumpre-se indagar so re as reais possi ilidades de opor limites ao 

seu exerc cio. 

 Isto  , em qualquer circunst ncia, a li erdade ou as li erdades em esp cie devem 

respeitar os contornos da esfera de autodeterminação traçada pelo ordenamento jur dico, 

convivendo em harmonia com outros preceitos constitucionais, como a dignidade da pes-

soa humana, o princípio da igualdade e o princípio da autodeterminação, dentre outros. 

 Portanto, é seguro aferir que o tema da liberdade de expressão, todavia, precisa vir 

acompanhado da construção de pol ticas voltadas   inclusão das vozes historicamente 

exclu das e soterradas na esfera p  lica de discussão para que consigam sair da resig-

nação, descortinar e enfrentar o desrespeito e o preconceito.  

  onclu -se, então, que a liberdade92 consiste em um direito de escolha, exercido 

em determinada situação, circunst ncia ou espaço social, na qual o indiv duo ou um seg-

mento social (para os casos de liberdade coletiva) exercem plenamente a sua autodeter-

minação.  e outra parte, o serva-se que a li erdade   por definição limitada. Exclusiva-

mente pela atividade legislativa, nos moldes li erais, com a indicação das condutas il citas 

e,no  stado Social, com restriç es outras (al m das j  elencadas para o Es- tado Liberal) 

tendo em vista as necessidades sociais. 

  ogo, considerando as possi ilidades de restrição ao exerc cio das li erdades 

promovidas pela legislação ordin ria, forma tradicional prevista pela maioria dos ordena-

mentos jur dico, deve haver um consenso no que diz respeito à essa tal liberdade, desde 

que a mesma não seja colocada como um valor de hierarquia superior aos demais direitos 

fundamentais. 

 Em publicação no Facebook93, o Ministério da Justiça abordou o problema, associ-

ando-o à questão da liberdade de expressão: ― i erdade de expressão é o direito de ma-

nifestar livremente opiniões e ideias. Entretanto, o exercício dessa liberdade não deve 

afrontar o direito alheio, como a honra e a dignidade de uma pessoa ou determinado gru-

po. O discurso do ódio é uma manifestação preconceituosa contra minorias étnicas, soci-
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ais, religiosas e culturais, que gera conflitos com outros valores assegurados pela Consti-

tuição, como a dignidade da pessoa humana. O nosso limite é respeitar o direito do ou-

tro‖. 

 O que encontramos consonância em Freitas e Castro, quando pontuam que a li-

 erdade de expressão apesar de tutelada pelo ordenamento jur dico, faz contraponto com 

a legalidade, por ele mesmo esta elecida, que lhe oferece os limites de atuação e esco-

lha.  

O indiv duo poder , no exerc cio da li erdade, escolher livremente at  encontrar 
uma lei que lhe imponha uma o rigação ou uma proi ição.  ever  então autode-
terminar-se at  que uma lei disponha em sentido contr rio a sua escolha. A proi-
 ição e a o rigação quando o jeto de lei (esp cie normativa originada do legislati-
vo  constituem os limites ao exerc cio da liberdade. 

 

 

  m suma, dentro de uma perspectiva de esta elecer os contornos    i erdade de 

 xpressão e de precisar o seu conte do nos deparamos com a possi ilidade do discurso 

do  dio como manifestação ofensiva, ainda que não livre de puniç es, mas dirigida em 

especial a grupos minorit rios da sociedade contempor nea, com o o jetivo de promover 

a sua segregação e de minimizar sua participação no exerc cio da cidadania; 

 Observa-se, então, que a  i erdade de manifestação do pensamento, consoante 

 s t cnicas de tratamento promovidas pelo Estado Liberal, tende a ser admitida na sua 

integralidade como um direito fundamental, embora não sobreponde-se aos demais valo-

res constitucionais ou sem quaisquer restriç es   sua função.  essa forma, o discurso do 

 dio apesar de ser considerado uma forma de  i erdade de  xpressão, necess ria   a-

firmação democr tica, não pode ser instituído enquanto valor democrático livre de san-

ções, nem os ofendidos por este discurso devem tolerar as ofensas em nome da afir-

mação da democracia. 

 A  i erdade de  xpressão tutelada pelo Estado Social de corte intervencionista, 

nos dias atuais, tende, todavia, a sofrer limitaç es em relação ao seu poder de autode-

terminação, como forma de atender  s demandas dos segmentos minorit rios, numa 

perspectiva de inclusão social.  

 Os grupos sociais li ert rios, organizados com base na sua diversidade (etnia, ori-

entação sexual, opção religiosa, etc.   uscam na  i erdade de  xpressão a visi ilidade 

necess ria para propagar suas lutas e reivindicaç es.  essa forma, não pode o Estado 

Social, sob pena de comprometer a legitimidade de suas decis es, admitir o discurso do 

 dio, porque este mesmo dicurso tem por o jetivo segregar e calar a expressão de grupos 

minorit rios, e se assim o fizesse, o Estado Democrático de Direito estaria em conivência 
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com a segregação e a distribuição de valores antidemocráticos da própria Constituição 

Federal. 

  ogo, considerando os limites    i erdade de  xpressão para garantir a partici-

pação de grupos minorit rios, seu uso deve vir com reflex es so re a possi ilidade de 

restriç es quanto o seu conte do, com base na defesa da dignidade da pessoa humana, 

por se tratar de um valor, ainda que prevista em texto constitucional, e que deve ser re-

vestido de conte do humanizado e apaziguador, forçando não apenas a proi ição do dis-

curso do  dio, mas tam  m a sua proteção.  

 Diante de tudo o que foi exposto, é evidente que o entendimento doutrinário e ju-

risprudencial brasileiro entende que a liberdade de expressão não pode ser utilizada co-

mo meio para lesar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Não 

pode ser utilizada para ofensas pessoais, para falsa imputação de crimes ou difamação 

da intimidade alheia, tampouco pode ser utilizada para discriminação de qualquer nature-

za, seja racial, social, de gênero ou por orientação sexual. 

 

2.2 - Discurso do ódio na web 

 

 Nos últimos tempos, a sociedade brasileira tem sido palco de um diálogo cada vez 

mais amplo de aspectos que tangenciam a homoafetividade. Os meios de comunicação, 

como a TV e a web discutem a adoção homoparental, o casamento homoafetivo, a previ-

dência social de casais do mesmo sexo, dentre outras questões que viabilizam o diálogo 

a esse respeito.  

 Em matéria de homofobia ainda há muito a ser discutido para que se tenha, nos 

mais diversos campos, um avanço considerável. Nesse sentido, é perfeitamente possível 

consolidar-se que em meio ao contexto político-familiar que a sociedade vem historica-

mente sido sustentada, o indivíduo homossexual não tem qualquer utilidade. É alguém 

que, por ser incapaz de desenvolver o seu desejo pelo sexo oposto, tenderá a ter dificul-

dades em construir um lar nos moldes que atendam às expectativas dos seus parentes, 

vizinhos, conhecidos e da sociedade como um todo.  

 Essa é uma forte razão pela qual esse tipo de comportamento sexual, diferente da 

heterossexualidade, não conta, historicamente, com endosso da coletividade e, ao revés 

disso, é rechaçado, reprimido e castigado, numa caracterização do fenômeno popular-

mente conhecido como homofobia.  
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O vocábulo homofobia afere uma hostilidade aos homossexuais. Desde um ponto 
de vista homofóbico, os homossexuais necessitam ser estabelecidos como dissi-
dentes em relação à ordem estabelecida; leia-se à ordem heterossexual. Figuram 
nesse cenário como inferiores e anormais (BORRILLO, 2010). Estamos diante de 
um conceito bastante jovem. O termo homofobia data dos anos 1970. Segundo 
Daniel Borrillo (2010), a palavra foi cunhada por K. T. Smith em 1971. Smith fazia 
uma pesquisa na qual tentava compreender a personalidade daqueles que discri-
minavam homossexuais, e homofobia aparece no artigo resultante dessa pesqui-
sa. Um ano depois, em 1972, G. Weinberg foi quem definiu homofobia com mais 
clareza, pela primeira vez. Para ele, essa palavra denotava ―o receio de estar com 
um homossexual em um espaço fechado e, relativamente aos próprios homosse-
xuais, o ódio por si mesmo‖ (BORRILLO, 2010, p. 21)

94
 

 Percebe-se que a tentativa conceitual apresentada abarca expressamente a homo-

fobia como uma hostilidade que necessita de estabelecer, no tocante aos homossexuais, 

um status de dissidência em relação à uma ordem previamente estabelecida, qual seja a 

heterossexual.  

 Ao dedicar algumas linhas acerca do conceito de homofobia, Rogério Diniz Jun-

queira afirma que o seguinte:  

(...) o termo costuma ser empregado quase que exclusivamente em referência a 
conjuntos de emoções negativas (tais como aversão, desprezo, ódio, desconfian-
ça, desconforto ou medo) em relação a pessoas homossexuais ou assim identifi-
cadas.
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 Verifique-se, ainda, conforme exposto, que, normalmente, a homofobia tem associ-

ação direta com emoções negativas, sendo muito mais ampla do que o mero ódio, mas 

também configurada em situações de desprezo, desconfiança medo e afins.  

 Em sendo assim, trata-se de um fenômeno que se configura em um complexo de 

ações e omissões, tendo sempre as mesmas consequências, quais sejam a exclusão, o 

vilipêndio, o desrespeito e o fortalecimento às desigualdades em razão da orientação se-

xual.  

A homofobia passa a ser vista como fator de restrição de direitos de cidadania, 
como impeditivo à educação, à saúde, ao trabalho, à segurança, aos direitos hu-
manos e, por isso, chega-se a propor a criminalização da homofobia. Abrem-se aí 
novas frentes de batalhas, fogos cruzados, possibilidades e paradoxos políticos.

96
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 Falar em condutas homofóbicas é, portanto, sem quaisquer dúvidas, falar no dese-

jo de restringir o indivíduo homossexual ao acesso dos seus direitos, de prerrogativas que 

este teria caso manifestasse um comportamento tido como heterossexual.  

 Ao tratar sobre a questão em interessante estudo, Sarah Schulman faz as seguin-

tes ponderações:  

Existem duas experiências que a maioria dos homossexuais compartilha. Uma é a 
de ―assumir-se‖, processo de interrogação pessoal em oposição à expectativa so-
cial, que não tem quaisquer paralelos na vida heterossexual. A segunda experiên-
cia comum é que fomos, cada um de nós, em algum momento de nossas vidas, in-
feriorizados por nossas famílias simplesmente, mas especificamente, por causa de 
nossa homossexualidade. Essa experiência é, por sua vez, espelhada pelo siste-
ma legal e pelas estruturas sociais dominantes, através das quais as pessoas 
gays devem viver, assim como nas artes e nas indústrias de entretenimento, as 
quais selecionam e controlam nossas representações. Como consequência, a ex-
clusão familiar e a inferiorização é comumente estendida pelo comportamento com 
o qual as pessoas gays tratam umas às outras. Reforçadas, portanto, por um jogo 
de espelhos.
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 Como se vê, a autora associa que esse dissabor vivenciado dentro da família é, em 

muitas vezes, reflexo de um sistema legal e uma conjuntura social que exaltam uma es-

trutura dominante.  

 Tem-se aqui uma questão interessante na medida em que ao passo que se endos-

sa o que já fora dito acerca da estreita relação entre família e sociedade, não se pode 

perder de vista que não é apenas a família que influencia na sociedade, mas também o 

contrário, de modo que há, entre esses dois entes emblemáticos uma circunstância de 

comunicação e influência mútua que, em se tratando de exclusão, culmina em atos de 

inferiorização e vilipêndio praticados contra os homossexuais pelos seus parentes.  

 Não há como perder de vista que em razão da delicadeza que ainda circunda a 

homossexualidade, é natural que a descoberta de um parente que vivencie essa orienta-

ção seja um tanto quanto difícil para os familiares.  

 É um processo tortuoso, que põe os parentes do indivíduo homossexual em verda-

deira circunstância de luto. A esse respeito bem assinalam Lívia Gonsales Toledo e Fer-

nando Silva Teixeira ao asseverar que:  

Todas essas dificuldades de aceitação da dissidência da heteronormatividade vi-
venciada por uma filha ou filho precisam ser ressignificadas a partir do luto da he-
terossexualidade. As mães e pais de homossexuais geralmente experimentam 
sentimentos de culpa, considerando o fato como um ‗castigo‘, responsabilizando-
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se, como se tivessem ‗falhado‘ na educação deles, ou culpando alguém por ‗trans-
formar‘ sua filha ou seu filho em homossexual. Também são comuns os sentimen-
tos de decepção e sofrimento pelas expectativas da heterossexualidade (noivado, 
casamento, netos nos moldes tradicionais) rompidas. Assim, precisam elaborar o 
luto de uma filha ou um filho heterossexual, o luto por si mesmos (pelo que seriam 
tendo uma filha ou um filho heterossexual) e pelos planos e sonhos que tiveram 
que ‗matar‘ ou transformar.

98 

 Verifica-se que o sentimento vivenciado pelos entes próximos pode ser de verda-

deiro luto em razão da personificação da ruptura de toda uma estrutura social pautada na 

heteronormatividade na pessoa do parente que manifesta os seus desejos por alguém do 

mesmo sexo.  

 A homossexualidade representaria, do ponto de vista social, a frustração de so-

nhos e expectativas que se formaram em torno do indivíduo. Ao se lidar com ela é comum 

que se gere, aos olhos da coletividade, com um ente que teve uma formação falha e cujos 

ideais não satisfazem aos anseios do corpo social, sendo desse elemento extraído a cul-

pa, a decepção e o sofrimento que são vivenciados por um familiar que se vê diante de 

uma revelação dessa magnitude.  

A inexistência de acolhimento e de atitude respeitosa, de aceitação do modo de 
ser do filho, acaba agudizando problemas de ajustamento e auto-estima no indiví-
duo, visto que potencializa os danos causados pela discriminação social sofrida 
nos espaços macrossociais, como a escola e o trabalho.

99 

 O desconsolo é, então, instaurado integralmente na medida em que o homossexu-

al se vê sozinho, excluído, açoitado e agredido por todas as direções: familiar e social-

mente preterido, vulnerável de tal maneira que, não muito difícil, ponde inferir que todas 

as relações que construiu até aquele momento ruíram. 

 Normalmente essa sensação de solidão enfrentada pelo sujeito que expressa essa 

sexualidade diversa e que, consequentemente sofre a rejeição e a opressão de seus fa-

miliares, dá margem à construção de outras relações no âmbito fraterno. É o que sinali-

zam os já mencionados alhures Lívia Gonsales Toledo e Fernando Silva Teixeira Filho:  

De acordo com Sedgwick (2007), a revelação da própria orientação homossexual 
para amigos e familiares pode chegar a dois fins: o afeto entre as pessoas fazer a 
pessoa que recebe a notícia do segredo rever a própria homofobia, desconstruin-
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do-a, ou, ao contrário, a homofobia desestabilizar a relação afetiva. E quando não 
é acolhida (o) pela família, ou quando se exige que a(o) homossexual permaneça 
no armário, muitas vezes o peso dessa desestabilização e não reconhecimento 
faz muito homossexuais afastarem-se de suas famílias de origem. Assim, lésbicas 
e gays que revelam sua homossexualidade têm que criar um novo referencial fa-
miliar. ― ...  têm que construir, com dificuldade e sempre tardiamente, a partir de 
fragmentos, uma comunidade, uma herança utilizável, uma política de sobrevivên-
cia ou resistência‖ (Sedgwick, 2007, p. 40).

100
 

 Aos tantos excluídos essa criação de um novo referencial familiar, são a única saí-

da para uma trajetória de amarguras e negações por parte dos consanguíneos e afins. É 

um fenômeno que demonstra e reafirma, em diversas oportunidades, que a homossexua-

lidade não é bem-vinda, seja dentro da família ou fora dela e que a segregação é uma 

punição muito mais próxima do que se imagina.  

 Nesse sentido, a web tem se tornado um importante um espaço para que o grupo 

LGBT troque informações sobre seus dilemas, acontecimentos pessoais e anseios por 

uma sociedade mais justa e igualitária, como em formas de denúncias de situações abu-

sivas vividas pelos LGBTs, por exemplo.  

 Para o pesquisador em Comunicação e Política, Marcus Abilio101, as formas de 

ação política através da apropriação da internet acontecem por meio de ativismo não insti-

tucional que ocorre dentro da esfera pública.  

Muitos indivíduos ou grupos sociais, insatisfeitos e desiludidos com o poder públi-
co, não acreditam na participação eleitoral como mecanismo de mudança, e pro-
curam agir de outras formas para manifestar seus interesses, posições e insatisfa-
ções. Por não acreditarem nas instituições políticas (pois, para eles, estas institui-
ções reproduzem as desigualdades existentes) os ativistas procuram se manifes-
tar a partir de ações diretas, tais como manifestações de rua, passeatas, invasões, 
ocupações, interrupções de entrevistas coletivas, invasões de sites oficiais e ou-
tras tantas formas de manifestação, para tornarem públicas suas posições e, as-
sim, influenciarem a esfera pública. (ABILIO, 2011, p.5-6) 

 

 Com as redes sociais, essa experiência é intensamente compartilhada, mesmo que 

de forma mediada: sentidos coletivamente construídos e agindo sobre a forma de vida 

convencional. É nesse cenário sem barreiras que o jovem pode procurar pessoas que 

enfrentam a mesma animosidade social vivida por ele.  
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 O mundo on-line se torna um refúgio para se expressar de forma mais segura e 

sensível, para dar opiniões, encontrar pessoas que se aproximam socialmente daquele 

usuário e trocas de experiências.  

 Na web, o navegante LGBT dispõe, ao seu favor, da prerrogativa do anonimato e 

até da não violência física direta que pode viver em contextos do mundo real. Por meio da 

liberdade de expressão, o cidadão LGBT utiliza a word wide web para se tornar um locu-

tor e emissor de mensagens diante seus semelhantes e posiciona perante as violências 

afetivas, morais, simbólicas e até físicas do seu cotidiano.  

As redes podem ser definidas como ―um conjunto de n s interconectados. N    o 
ponto no qual uma curva se entrecorta. Concretamente, o que um n    depende 
do tipo de redes concretas de que falamos‖  ...  Redes são estruturas abertas ca-
pazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos n s desde que consigam 
comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos 
c digos de comunicação. (CASTELLS, Manuel. 2005. p. 566).

102 
 
  

Em Abilio (2011), os movimentos sociais contemporâneos, na luta pela produção e 

circulação das informações, buscam na internet um meio para a construção de alternati-

vas à imposição de um universo simbólico que informariam as esferas públicas através de 

processos de cyberdifusão. 

 
Nas sociedades contemporâneas, baseadas no controle da informação, a inter-
venção para a manutenção do próprio sistema ocorre também nos domínios cultu-
rais e sociais, e não mais somente no sistema de produção material, pois nestas 
sociedades a produção está também baseada nas relações sociais, nos símbolos, 
nas identidades e nas necessidades individuais (Abilio p.3, 2011 apud Melucci, p. 
99, 1996). 
 

 

 Em um dos textos publicados na sua página oficial do facebook, no dia 14 de agos-

to de 2016, Jean mais uma vez, utiliza a internet para se posicionar contra um vídeo de 

 ‘ 9, gravado pelo Pastor Aldo Nascimento, num culto evangélico, em que diz que a cri-

ança que assiste a desenho é possuída por um ―ex  mirim‖ e será lésbica ou gay.  

 Em um trecho do vídeo, o pastor afirma textualmente:  

 

Ela (a criança) não gosta de ir à escola. A primeira coisa que ela faz quando acor-
da é ligar a televisão para assistir desenho. Essa criança tá presa pelo exú mirim. 
Ela pode crescer e tornar-se lésbica se for menina. Ou ela pode crescer e tornar-
se um homem afeminado se for menino. Você vai perceber que quando é menino 
preso pelo exú mirim ele quer brincar como menina. Ele começa a vestir roupa de 
mulher. Passa batom na boca. E você acha que é porque ele é criança. Não. O 
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exú mirim tá transmitindo para ele uma força satânica para que ele pegue espírito 
de homem afeminado.  

 

 Em reação ao vídeo, Jean faz um post na sua página103 acerca dessa reprodução 

do discurso de ódio, a ineficiência do poder público em coibi-lo e as repercussões que 

esse tipo de mensagem pode ter na percepção das pessoas sobre a homossexualidade. 

 

 A postagem atingiu 1.900 curtidas e cerca de 620 comentários de pessoas que, tal 

como o Jean, se colocavam abismadas, revoltadas, indignadas, ou apenas perplexas com 

a mensagem divulgada pelo pastor em 2008, mas que continua circulando a internet ain-

da hoje.  

 É importante salientar, aqui, que o discurso de ódio na web também pode ser uma 

forma de incitar a violência. Vemos em Lévy (2013), que o usuário não assiste passivo às 

manifestações on-line. Ele participa, observa, introjecta valores por ela disseminados. 

 

O termo "interatividade" em geral ressalta a participação ativa do beneficiário de 
uma transação de informação. De fato, seria trivial mostrar que um receptor de in-
formação, a menos que esteja morto, nunca é passivo. Mesmo sentado na frente 
de uma televisão sem controle remoto, o destinatário decodifica, interpreta, parti-
cipa, mobiliza seu sistema nervoso de muitas maneiras, e sempre de forma dife-
rente de seu vizinho. (LÉVY, 2013, p. 80) 

 

 Mas também existe uma força de resistência, e a leitura crítica, as ideologias e in-

clinações pessoais do usuário também entram em pauta no processo de decodificação 

das mensagens. Dentre os comentários de usuários no post de Jean Wyllys sobre o vídeo 
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 O DISCURSO DE ÓDIO MATA! 

Temos assistido no Brasil a repetição de pregações cujo objeto principal é manipular preconceitos na sociedade para 

atrair mais fiéis. Em todas as regiões do país, pessoas que dizem interpretar a Bíblia, e que na verdade não fazem nada 

disso, se arvoram do direito de atacar minorias religiosas, sexuais e, como nesse vídeo, até de crianças e adolescentes, 

escondidos sob a falsa premissa de que seguem uma religião. 

 

As imagens neste caso são de 2008, porém continuam circulando pela internet, inclusive em nichos onde há apoiadores 

da pregação. Outros similares e até piores também estão disponíveis. São repetidos, ao que parece, sem nenhum tipo de 

constrangimento, sob o argumento de que se trata de garantia da liberdade. Ora, nós precisamos deixar claro: Liberdade 

de expressão não se confunde com liberdade para agressão. Defender publicamente a discriminação de pessoas, humi-

lhar os mais vulneráveis e disseminar interpretações pejorativas e ofensas extrapola o limite seguro e aceitável para 

qualquer discurso legítimo. São palavras de ódio. 

 

E na tarefa de combater essa diferença, entre aquilo que é uma linguagem da religião e o que é a disseminação do terror 

preconceituoso, o Ministério Público Federal e seus braços estaduais fizeram, até agora, muito pouco. Não pode conti-

nuar assim! É inconcebível que tenhamos verdadeiros palanques e estruturas televisas para pessoas que desumanizam as 

outras a partir de suas aparências ou afinidades. Se eventos como esse estão acontecendo tão às claras, em várias cida-

des, o mínimo que poderíamos esperar é por algum tipo de reação dos responsáveis no âmbito da Justiça por fiscalizar 

isso.  

Temos que denunciar e cobrar o fim imediato dessa impunidade para os mercadores que lucram com sofrimento alheio. 
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do pastor, está o da usuária Valéria Val, um dos mais curtidos, inclusive, e que se mostra 

a favor da iniciativa do Deputado em denunciar esse tipo de incitação ao ódio do diferen-

te. “Absurdo esse vídeo! Mas não consigo conter o riso "Caboclo de Angola", hein? Kkkk-

kkk. Parabéns por essa luta Jean, pois são uns manipuladores que insultam as pessoas 

com tanto  dio.‖ Também é importante destacar o comentário de outra usuária, Anita 

Carla Rocha Advogada, que obteve o maior número de curtidas, num total de 240 e 32 

respostas favoráveis. Chama a atenção porque ela se diz cristã, se auto-intitulando ad-

ventista, e também se posiciona contra o manifesto do pastor. ―Sou cristã, nasci adventis-

ta, minha mãe sempre me ensinou que devemos amar o próximo e não julga-lo, pois 

qualquer julgamento será feito por Deus. Quando Cristo mandou amar o próximo, Ele não 

disse que deveríamos amar apenas aqueles que pensam ou agem como a gente. Ser 

cristão é amar o próximo, não julgar e ainda mais é cuidar da sua vida, porque o livre arbí-

trio foi dado por  eus.‖ 

 Para a psicóloga Tatiana Lionço, e a antropóloga Débora Diniz, organizadoras do 

livro Homofobia e Educação (2010) 104, a sexualidade ainda é um tabu em sua dimensão 

de prazer, que esbarra na desvalorização de práticas sexuais e modos de vida que ultra-

passam a lógica patriarcal.  

 

A dimensão social e pol tica da sexualidade permanece  s margens. Embora haja, 
nos livros, afirmaç es so re a necessidade da desconstrução da cultura machista 
e de opressão contra as mulheres na sociedade,  em como dos estere tipos de 
gênero, essa desconstrução requer mais do que questionar a desigualdade social 
entre homens e mulheres. É preciso reconhecer que as express es do feminino 
têm sido historicamente inferiorizadas, alargando o campo de su ordinação a 
v rios atores sociais que se associam   marca do feminino, tais como gays, tra-
vestis e transexuais, al m de l s icas. (LIONÇO, DINIZ, 2010, p. 10) 

 

 Portanto, ao citar meninos que desenvolvem, dentro dessa mesma lógica machista, 

condutas femininas, o Pastor Aldo Nascimento, nada mais faz, do que se apropriar de um 

argumento que denigre a imagem de tudo aquilo seja relacionado ao feminino, tática utili-

zada por várias pessoas que, de algum modo, defendem a manutenção da cultural homo-

fóbica. À mulher cabe a delicadeza, a simplicidade, o recatamento, e a figura masculina 

que desafia essa lógica é imediatamente rejeitada, ridicularizada, patologizada e, em mui-

tos casos, fundamentalista.  

 
A divisão dos gêneros e o desejo (hetero) sexual funcionam mais como um meca-
nismo de reprodução da ordem social que como um mecanismo de reprodução bi-

                                                 
104

 Disponível em: <http://www.anis.org.br/biblioteca/2014-12/homofobia_e_educacaopdf.pdf>. Acesso em 16 de 

agosto de 2016. 

http://www.anis.org.br/biblioteca/2014-12/homofobia_e_educacaopdf.pdf
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ológica da espécie. A homofobia torna-se, assim, uma guardiã das fronteiras se-
xuais (hetero/homo) e de gênero (masculino/feminino). É por essa razão que os 
homossexuais não são mais as únicas vítimas da violência homofóbica, que se di-
rige também a todos os que não aderem à ordem clássica dos gêneros: travestis, 
transexuais, bissexuais, mulheres heterossexuais que têm personalidade forte, 
homens heterossexuais delicados ou que manifestam grande sensibilidade. (LI-
ONÇO E DINIZ, 2010, p. 18) 
 

 O usuário Alfredo Neto, no dia 14 de agosto de 2016, utilizou o facebook para ex-

por sua visão religiosa acerca dos posicionamentos de Jean Wyllys. ―Jean você pode 

mentir pra você mesmo e para o mundo, mas uma coisa é certa, Deus já tem o dia e a 

hora que marcou um encontro com você e isso sem o seu consentimento porque Ele não 

precisa. Da justiça divina ninguém escapa‖. A assessoria imediatamente respondeu ao 

comentário com a seguinte mensagem: ―Pare de julgar, pois com a mesma medida em 

que julga, você também será julgado. < ‖.  

 Em Lionço e Diniz, vemos que quer se trate de uma escolha de vida sexual, quer 

se trate de uma característica estrutural do desejo erótico por pessoas do mesmo sexo, a 

homossexualidade deve ser considerada tão legítima quanto a heterossexualidade. ― e 

fato, ela não é mais que a simples manifestação do pluralismo sexual, uma variante cons-

tante e regular da sexualidade humana.‖ (2010, p. 16). Logo, sexismo e homofobia apare-

cem, então, como elementos básicos do regime binário de sexualidades. Para as autoras, 

a homoafetividade deveria ser considerada um dado não pertinente na construção política 

do cidadão e na qualificação do sujeito de direitos. 

 

Aceita na esfera íntima da vida privada, a homossexualidade torna-se insuportável 
quando reivindica publicamente sua equivalência à heterossexualidade. A homo-
fobia é o medo de que essa equivalência seja reconhecida. Ela se manifesta, entre 
outras 19 Daniel Borrillo coisas, pela angústia de ver desaparecer a fronteira e a 
hierarquia da ordem heterossexual. Exprime-se por meio das injúrias e dos insul-
tos cotidianos, mas aparece também nos discursos de professores e especialistas, 
ou permeando debates públicos. (LIONÇO E DINIZ, 2010, p. 18) 

 

 A utilização de hashtags, uso do sustenido (#), também é presente nos posts de 

Jean Wyllys. Esse recurso permite agrupar vários posts em uma página comum através 

da palavra-chave precedida da hashtag. Para celebrar o Dia Nacional da Visibilidade Lés-

bica105, Jean Wyllys faz um post106 pontual e afirmativo sobre a necessidade de políticas 

                                                 
105

 Disponível em: <https://www.facebook.com/jean.wyllys/posts/1162531227128216>. Acesso em 31 de agosto de 

2016.  

106
 “Visibilidade se traduz em políticas públicas, em atenção social, em respeito às especificidades, em prote  o”. Mais 

do que tudo, se corporifica na própria existência. 

Lembrar o dia 29 de agosto, vigésimo aniversário da instituição do Dia Nacional da Visibilidade Lésbica pelo SENALE 

(Seminário Nacional de Lésbicas) em 1996 é celebrar a existência de mulheres maravilhosas que lutaram não só pelo 

 

https://www.facebook.com/jean.wyllys/posts/1162531227128216
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públicas e maior atenção voltados às especificidades de gênero. O post é incorporado por 

um vídeo107, e traz no final a hashtag visibilidade lésbica (#visibilidadelesbica). A incorpo-

ração da hashtag nos posts permite criar na web uma rede semântica sobre aquele as-

sunto. Isso faz com que usuários que estejam, por exemplo, navegando apenas sobre o 

universo de postagens da palavra de interesse tenham também a oportunidade de encon-

trar postagens de interesse ou se encontrar numa página de assuntos em comum mesmo 

que não se conheçam. A técnica permite que aquela postagem aumente o perímetro de 

alcance e atinja ainda mais usuários, inclusive os que, porventura, não curtam a página 

do Jean.  

 Em consonância com essa ferramenta, os usuários também criam hashtags que 

acabam se incorporando nas respostas de adesão dos posts. Os dois exemplos mais re-

percutidos são as tags Homofóbicos Não Passarão (#HomofobicosNaoPassarao) e Ma-

chistas Não Passarão (MachistasNaoPassarao), comumente utilizadas para denúncias de 

comentários, postagens ou notícias108 de cunho sexista e homofóbico. Essa teia de as-

suntos correlacionados exibidos na mesma timeline (linha do tempo da página do facebo-

ok) permite a aproximação de usuários por meio de um assunto em comum.  

 Um post relacionado ao Jean Wyllys que foi amplamente denuciado por usuários 

com as hashtags acima mencionadas foi o caso do professor de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Humberto Chaves109, que xingou o depu-

                                                                                                                                                                  
direito de amar outras mulheres, mas também pelos direitos civis, pelo feminismo, pelas políticas não-discriminatórias 

de saúde e educação, pela emancipação e contra a violência. 

É celebrar Cassandra, Marisa, Vange, Suzy, Daniela, Luana e tantas outras que nos disseram, com suas biografias (e às 

vezes, com suas mortes...), que sapatão é resistência e muito, muito a or!” #VisibilidadeLésbica 

107
 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Kce9W8_lGL8&feature=share>. Acesso em 31 de agosto de 

2016.  

 
108

 Sobre o assunto, consultar duas grandes polêmicas neste ano. 

 1 – A possível homossexualidade do atirador de Orlando. Disponível em: 

http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/the-new-york-times/2016/06/28/na-busca-por-respostas-fbi-

tenta-confirmar-se-atirador-de-orlando-era-gay.htm. Acesso em 31 de agosto de 2016. 

 

2 – Jornalista britânico que utilizou aplicativos de encontros sexuais para tirar atletas olímpicos do armário. 

Disponível em: https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/jornalista-que-causou-polemica-na-rio-2016-

foi-mandado-pra-casa/. Acesso em 31 de agosto de 2016. 

 
109

  

 

https://www.facebook.com/hashtag/visibilidadel%25C3%25A9sbica?source=feed_text&story_id=1162531227128216
https://www.youtube.com/watch?v=Kce9W8_lGL8&feature=share
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/the-new-york-times/2016/06/28/na-busca-por-respostas-fbi-tenta-confirmar-se-atirador-de-orlando-era-gay.htm
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/the-new-york-times/2016/06/28/na-busca-por-respostas-fbi-tenta-confirmar-se-atirador-de-orlando-era-gay.htm
https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/jornalista-que-causou-polemica-na-rio-2016-foi-mandado-pra-casa/
https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/jornalista-que-causou-polemica-na-rio-2016-foi-mandado-pra-casa/
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tado com termos homofóbicos, no dia 11 de maio deste ano. A avalanche de postagens 

em defesa de Jean Wyllys alanvacaram mais de 100 comentários em dois dias. 

 Outro exemplo do uso da hashtag em mensagens do Jean foi a postagem110 do dia 

31 de agosto de 2016, que foi dedicado à saída definitiva da presidente Dilma do exercí-

cio da função, e que é ilustrado pela imagem de um título de eleitor rasgado. Na mensa-

gem111, Jean mais uma vez utiliza sua rede social para comentar assuntos da atualidade 

e define o destino do país como a vontade de 81 senadores em desrespeito dos 54 mi-

lhões de votos válidos.  

 Apesar de ser uma mensagem sobre a finalização do processo de impeachment, 

Jean, num dos trechos, mais uma vez faz menção ao público LGBT e invoca, através da 

hashtag, eleições diretas. 

 
 
A comunicação de valores e a mobilização em torno do sentido são fundamentais. 
Os movimentos culturais (entendidos como movimentos que têm como objectivo 
defender ou propor modos próprios de vida e sentido) constroem-se em torno de 
sistemas de comunicação – essencialmente a Internet e os meios de comunicação 
– porque esta é a principal via que estes movimentos encontram para chegar à-
quelas pessoas que podem eventualmente partilhar os seus valores, e a partir da-
qui actuar na consciência da sociedade no seu conjunto (Castells, 2004, p. 170) 

                                                                                                                                                                  

 
 

110
 Disponível em: < 

https://www.facebook.com/jean.wyllys/photos/a.201340996580582.48122.163566147024734/1164383380276334/?

type=3&theater>. Acesso em 31 de agosto de 2016. 

 
111

 Numa votação entre 81 senadores, que decidiram cassar 54 milhões de votos, venceram os canalhas, os falsos 

profetas, os ufanistas de araque, os que foram contra o Bolsa-Família, os que falam abertamente na restrição de 

direitos das mulheres e das pessoas LGBT, os que são contra cotas raciais mínimas, os grileiros de terra, os que 

nutrem ódio pelos indígenas. Nessa votação, venceram os que se lambuzam, de norte a sul do país, com o dinheiro 

de empreiteiros corruptos, com os banqueiros sonegadores; os que vivem dos sobrenomes herdados, os que nunca 

trabalharam, os que creem que o progresso do país é a melhoria das próprias contas bancárias. Sem a participação do 

povo, venceram os egoístas. Mas essa luta não terminou. Ela está apenas começando. Que não duvidem por um 

minuto: haverá resistência a esse governo golpista. O Brasil não desistirá de sua democracia. 
#DIRETASJÁ! 

https://www.facebook.com/jean.wyllys/photos/a.201340996580582.48122.163566147024734/1164383380276334/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jean.wyllys/photos/a.201340996580582.48122.163566147024734/1164383380276334/?type=3&theater
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 Percebe-se em Castells a importância da web espaço de mediações de debates e 

agente modificador da realidade. Logo, valores partilhados pelo cidadão nas esferas soci-

ais também se tornam compartilhados por usuários no campo da web, sejam posiciona-

mentos de resistência, ou de preconceito.  

 Um exemplo de discurso de ódio na web foi o memorável VT Comercial da empre-

sa de perfumaria O Boticário112, lançado no dia 25 de maio de 2015, em comemoração ao 

Dia dos Namorados. A campanha contemplou três casais de diferentes orientações sexu-

ais (um casal hétero, um casal gay masculino e um casal lésbico). O vídeo, até a presente 

data, teve quase 4 milhões de visualizações, se tornando uma das campanhas mais vis-

tas da marca. Mas também foi alvo de centenas de comentários negativos e mais de 194 

mil ―não-curtidas‖, o botão de desaprovação de conteúdo disponibilizado pelo Youtube. 

Até o pastor Silas Malafaia gravou um vídeo em críticas ao comercial e pedindo o boicote 

à compra do produto. 

 A repercussão midiática foi tão grande113, que a empresa precisou se posicionar 

oficialmente sobre o assunto114. Em tempo, mais uma vez, dentro de um momento pontu-

al, Jean utilizou sua página para comentar a visibilidade sobre o discurso de ódio, empre-

gado para insultar, perseguir e justificar a privação dos direitos humanos115. "O que impor-

ta é que O Boticário fez soar, em sua bonita campanha para o Dia dos Namorados, os 

acordes do mundo que queremos: o mundo onde as pessoas sejam respeitadas, tenham 

dignidade, visibilidade e possam amar livremente‖. 

2.3 - Web-engajamento e web-enfretamento 

 

 As transformações iniciadas na comunicação social desde a popularização da in-

ternet, a partir dos anos 1990, ainda estão em curso na sociedade contemporânea. Para 

                                                 
112

 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=p4b8BMnolDI>. Acesso em 02 de setembro de 2016. 
113

 Entenda o caso: < http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/06/01/o-boticario-e-criticado-nas-redes-sociais-

apos-comercial-com-casais-gays.htm>. Acesso em 02 de setembro de 2016. 

 
114

 NOTA OFICIAL 

 

O Boticário acredita na beleza das relações, presente em toda sua comunicação. A proposta da campanha 'Casais', 

que estreou em TV aberta no dia 24 de maio, é abordar, com respeito e sensibilidade, a ressonância atual sobre as 

mais diferentes formas de amor ? independentemente de idade, raça, gênero ou orientação sexual - representadas 

pelo prazer em presentear a pessoa amada no Dia dos Namorados. O Boticário reitera, ainda, que valoriza a 

tolerância e respeita a diversidade de escolhas e pontos de vista. 

 
115

 Hate Speech and the American Convention on the Human Rights, by the Office of the Special Rapporteur for 

Freedom of Expression, 2004, Organization of the American States. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p4b8BMnolDI
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/06/01/o-boticario-e-criticado-nas-redes-sociais-apos-comercial-com-casais-gays.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/06/01/o-boticario-e-criticado-nas-redes-sociais-apos-comercial-com-casais-gays.htm
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o sociólogo Manuel Castells (2003)116, a internet constitui o ―meio de comunicação e de 

relação essencial sobre o qual se baseia uma nova forma de sociedade que nós já vive-

mos‖, denominada pelo autor de ―sociedade em rede‖ (p. 256).  

 O processo histórico de constituição da internet é marcado por algumas caracterís-

ticas que definem seu dinamismo, destacando-se o seu desenvolvimento não vinculado 

ao lucro empresarial, e sim baseado na arquitetura informática aberta e livre, somada à 

cooperação internacional entre cientistas; e a relação existente entre as necessidades 

dos usuários e o melhoramento da tecnologia, num constante feedback. (CASTELLS, 

2003).  

 André Lemos (2005)117 denomina esta nova configuração cultural, marcada pela 

interação entre as tecnologias da comunicação e da informação com a cultura, de ―ci er-

cultura-remix‖. Para o autor, a ―ci er-cultura-remix‖ tem como base três leis: a liberação 

do polo de emissão, que é a possibilidade que todos têm de se manifestar e produzir con-

teúdo; a conectividade generalizada, que se refere à comunicação em rede; e a reconfigu-

ração das práticas comunicacionais (LEMOS, 2005) 118. 

 Hoje, além dos sites de orientação social e de esquerda, é possível encontrar 

blogs, microblogs e perfis em sites de relacionamento dos movimentos sociais. Observa-

se ainda que estas organizações estão utilizando ferramentas como o RSS, (Real Simple 

Syndication), ―sistema de assinaturas no qual o internauta pode escolher que informações 

quer receber automaticamente em seu software agregador‖ (PRIMO, 2007, p. 3), o pod-

cast e o compartilhando vídeos e fotos em sites gratuitos. Mas qual a repercussão desta 

nova maneira de circulação e compartilhamento de informações na atuação dos movi-

mentos sociais? 

 Na web, determinados grupos sociais ganham mais visibilidade, podem somar 

objetivos, articular ações locais e globais e se organizar em redes sociais. Estabelece-se, 

assim, um novo espaço estratégico de confrontação de poder (LAGO, 2006)119.  

 A atuação dos movimentos sociais na internet ganha novos elementos com a web 

2.0, que consiste na ―segunda geração de serviços on-line e se caracteriza por 

                                                 
116

 CASTELLS. Manuel. Internet e sociedade em rede. In: MORAES, Denis de (Org.). Por outra comunicação: 

mídia, mundialização cultural e poder. Rio de Janeiro: Record, 2003 
117

 Professor da Faculdade de Comunicação da UFBA. http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos  
118

 LEMOS, André. Ciber-Cultura-Remix. In: Seminário de “ entidos e processos”, 2005. São Paulo. Disponível em: 

http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/remix.pdf. Acesso em 16 de agosto de 2016. 

 
119

 LAGO, Silvia, MAROTIAS, Ana. Los movimentos sociales en la era de la internet. Atizapán de Zaragoza, ano 11, 

n. 54, dec. 2006. Disponível em: http://www. razonypalabra.org.mx/anteriores/n54/lagomarotias.html Acesso em 16 

de agosto de 2016. 

http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos
http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/remix.pdf
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potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, 

além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo‖ (PRIMO, 

2007, p. 1)120. 

 A inserção dos movimentos sociais na internet transformou a forma de militância 

destas organizações. Possibilitou a organização de manifestações e articulações em nível 

global, caso do Fórum Social Mundial, evento que reúne inúmeras organizações, 

movimentos sociais, parceiros e indivíduos interessados em pensar um ―novo mundo‖. 

 É dentro deste contexto que percebemos também a participação do Jean Wyllys, na 

sua página do facebook. Lemos (2009) caracteriza o atual momento midiático como ―nova 

esfera conversacional‖. É importante ressaltar que esse ―novo mundo‖, de caráter mais 

engajado e igualitário, também existe no campo cibernético. Para Ilse Scherer-Warren121 

a rede torna-se um ―conceito propositivo dos movimentos, onde as relaç es entre os 

atores participantes deverão ser mais horizontalizadas, complementares, a ertas ao 

pluralismo de id ias e   diversidade cultural‖. 

 Entre dezembro de 2015 e maio de 2016, o Brasil passou por uma grande divisão no 

que concerne o campo político. O acolhimento da denúncia, feita pelo procurador de 

justiça, Hélio Bicudo, e pelos advogados Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal, de 

crime de responsabilidade fiscal, por parte da presidente Dilma Rousseff, em 2 de 

dezembro, pelo, então, presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, polarizou 

o país inteiro em dois grandes blocos políticos: ―direita e esquerda‖, ―certos e errados‖, 

―democratas e golpistas‖, ―coxinhas e petralhas‖. Não se falou em outra coisa durante os 

7 meses que durou o processo de afastamento da presidente em exercício. E, claro, que 

as redes sociais, principalmente, a fan-page do Jean Wyllys, como parlamentar, 

acompanhou, repercutiu e opinou ativamente sobre o assunto.  

 Durante todo o processo de impeachment, Jean se posicionou publicamente contra 

o afastamento da presidente Dilma, muito embora, durante a época das eleições, tenha 

feito críticas contundentes sobre a base governista. O deputado se juntou à metade 

polarizada da população que via no processo de impeachment um golpe contra a 

democracia de uma presidente legalmente eleita por maioria dos votos.  

 
 
[...] não é menos verdadeiro que, por meio da comunicação de massa individual, 
tanto os movimentos sociais quanto os indivíduos que se posicionam de maneira 
mais crítica têm condições para agir sobre os grandes veículos de comunicação, 

                                                 
120

 PRIMO, Alex. O aspecto relacional nas interações na Web 2.0. E-Compós (Brasília), v.9, p 1-21, 2007  
121

 Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282012000100007>. Acesso em 

17 de agosto de 2016. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282012000100007
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controlar as informações, desmentilas, caso for necessário, e até mesmo produzi-
las (CASTELLS, 2013). 
 
 

 Faz-se assaz relevante ressaltar, aqui, o não posicionamento político deste trabalho 

sobre este tema, bem como a irrelevância, do ponto de vista acadêmico, de se esse 

processo de impeachment estaria correto ou não. Mas é importante trazer à tona a 

discussão de uma questão que se entende, aqui, subjacente ao tema da presente 

dissertação. Do ponto de vista de luta contra a homofobia, tanto nas redes sociais, quanto 

fora dela, a sucessão de governo de forma tida como ―golpista‖ é de total importância 

para o grupo LGBT. Isto é, questões que acontecem no cenário político do país, tal como 

discutir a procedência e validade de um processo de impeachment também é discutir 

transversalmente vários temas, tal como a homofobia à medida que impedir um possível 

golpe é também impedir retrocessos na garantia de direitos LGBTs. Assim como a quebra 

do contrato de legalidade de votação na primeira presidente mulher da história do Brasil e 

sua sucessão pelo vice, homem, branco e de base governista rompida com o governo ao 

qual apoiava, através de uma justificativa opaca, ardil e de interesse político e econômico 

bem específico também é discutir homofobia. Portanto, levar em consideração, embora 

não objetos de análise minuciosa, os posts feitos pelo Jean acerca do tema de 

afastamento da presidente Dilma e as repercussões dos mesmos é de total interesse no 

tema da presente dissertação.  

 Outro exemplo de transversalidade temática são as Olimpíadas iniciadas no mês de 

agosto deste ano, onde uma postagem no dia 9 de agosto122, Jean apoiou a nadadora 

Joana Maranhão, que sofreu uma chuva de retaliação na web, por mensagens misóginas 

vazadas na sua conta do twitter anos atrás. A contrapartida do vazamento foi uma 

enxurrada de comentários misóginos, homofóbicos e violentos contra a nadadora, que 

admitiu e se retratou por ter escrito os posts vazados.  

                                                 
122

  Joana Maranhão, querida nadadora brasileira que superou inúmeras dificuldades e conseguiu se classificar para os 

jogos olímpicos de 2016, viu, mais uma vez, suas redes sociais inundadas com expressões de ódio após ficar fora 

das semifinais nos 200 metros medley. Mensagens desejando que Joanna seja estuprada e que sua mãe e familiares 

sejam atacados por bandidos, ou ainda evocando fatos sobre o estupro que sofreu ainda na infância são apenas uma 

parte de todas as estupidezes despejadas nos comentários de suas postagens por "gente de bem" cuja maior 

motivação política é o ódio, esse sentimento que perdeu a vergonha de aparecer em público. Há poucos dias, 

manifestantes "contra a corrupção" ameaçaram e perseguiram, pela rua, a atriz Letícia Sabatella apenas pela sua 

posição política, sendo necessária proteção policial para evitar um espancamento. Nas redes, o mesmo repertório 

misógino se repetiu, inclusive partindo de mulheres! 

  É preciso dar um basta na ação orquestrada dessas pessoas e grupos, que gastam seus dias difamando e 

atacando cidadãos em pleno gozo de sua liberdade de expressão política, cometendo crimes reais! A morosidade da 

Polícia Federal em identificar e oferecer uma resposta às vítimas têm estimulado a prática destes crimes. Toda minha 

solidariedade e apoio à Joanna neste momento delicado! 
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 Ainda no mesmo dia, outro post de Jean foi dedicado à comunidade de atletas 

LGBTs123 das Olimpíadas. Na mensagem, Jean enfatizou a dificuldade de ser um atleta 

LGBT e elogiou a bravura também fora da Vila Olímpica, ao sairem do armário e lutarem 

contra o estigma de preconceito nos mais diversos esportes, a exemplo da judoca Rafaela 

Silva, que conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas, e acabou se 

tornando um exemplo a ser seguido, levantando a bandeira da diversidade por ser lésbica 

assumida, negra e ter tido uma infância vulnerável economicamente.  

  A orientação afetivo-sexual da judoca, bem como de outros atletas que se 

assumiram gays durante as olimpíadas, ganhou visibilidade e repercussão rápida nas 

redes sociais, a ponto de pautar matérias na grande imprensa (mass media)124.  

 O advento da internet possibilitou que grupos se organizassem virtualmente em 

busca de objetivos comuns, como um espaço alternativo à grande imprensa, aos altos 

custos de veiculação de conteúdo e à limitação de acesso ao rádio e televisão.  

Como as comunicações estivessem sob o controle da indústria, os produtores de 
mídia alternativa viram-se obrigados a buscar novos caminhos de comunicação, e 
a rápida expansão das redes de computadores com a finalidade de comunicação 
alternativa pode ser vista como uma resposta a esses esforços. Enquanto o 
acesso ao rádio e à televisão são limitados, e os custos das chamadas telefônicas 
de longa distância e do fax proíbem interações prolongadas, as redes de 
computadores proporcionam meios novos e dinâmicos de organização e 
solidariedade popular. (DOWNING, 2001, p.272) 

 

 O cenário virtual, então, traz possibilidades de intervenção e organização política 

                                                 
123

 OS LGBT's ESTÃO BRILHANDO NA OLIMPÍADA! 

 

Esta edição da Olimpíada, no Rio de Janeiro, já está marcada pelo aumento na representação de pessoas assumida-

mente LGBT's. Desde o início do revezamento da tocha olimpíada, antes da abertura, quando um casal de homens gays 

se beijou durante a passagem desse símbolo dos jogos, já estava claro que a diversidade ganharia força na edição brasi-

leira. 

Foi lindo assistir a modelo trans Lea T, lindíssima, conduzindo a delegação brasileira na festa de abertura, apesar de 

todas as pressões para que o evento fosse uma repetição da exclusão social que marcou a condução da organização por 

parte dos administradores públicos. Logo no Rio de Janeiro, que conviveu com discursos fundamentalistas e conserva-

dores nos últimos meses, o público esteve de pé para aplaudir a presença de Lea. 

E quando começaram as competições, o amor não deixou de se espalhar. Assistimos o belíssimo atleta britânico 

Thomas Daley, casado com o diretor de cinema Dustin Black, arrancar suspiros de homens e mulheres. A seleção femi-

nina de handball, com a participação ilustre da lésbica Mayssa Pessoa, derrotou a favorita seleção da Noruega. As me-

ninas do vôlei brasileiro Carol Gattaz e Ariele, ao lado da ex-colega Naia, utilizaram as redes sociais para defender o 

direitos das mulheres lésbicas há três dias atrás. O paraense Ian Matos, da seleção brasileira de saltos ornamentais, 

chamou outros atletas LGBT's a fazerem coro com ele, e retirarem os seus amores do armário. 

No ponto alto, até agora, a voluntária Marjorie Enya, pediu em casamento a sua companheira, jogadora de rugby da 

Seleção brasileira, Isadora Cerullo. Ela aceitou, e as duas se beijaram à beira do campo, aplaudidíssimas pela torcida, 

que festejou junto com as duas esse momento especial para o esporte e para vida pessoal do casal. 

A continuarmos assim, os Jogos Olímpicos do Rio, já marcados pela exclusão social, pelas remoções de comunida-

des pobres e pela predileção por zonas ricas para o recebimento dos investimentos, terá também a visibilidade LGBT 

como fato relevante da edição. Apesar de todo preconceito e da indisposição de burocratas, a diversidade ocupará cora-

josamente o seu espaço. 
124

 Para mais informações acessar o link: http://esporte.ig.com.br/olimpiadas/2016-08-16/lgbt-olimpiadas-rio-2016-

diversidade.html. Acesso em 18 de agosto de 2016. 

http://esporte.ig.com.br/olimpiadas/2016-08-16/lgbt-olimpiadas-rio-2016-diversidade.html
http://esporte.ig.com.br/olimpiadas/2016-08-16/lgbt-olimpiadas-rio-2016-diversidade.html
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para os que desejam comunicar o que não é pautado na grande mídia, pois, ainda que 

exista o domínio da comunicação por grandes empresas.  

 
[...] não é menos verdadeiro que, por meio da comunicação de massa individual, 
tanto os movimentos sociais quanto os indivíduos que se posicionam de maneira 
mais crítica têm condições para agir sobre os grandes veículos de comunicação, 
controlar as informações, desmentilas, caso for necessário, e até mesmo produzi-
las (CASTELLS, 2013).  

 

 Para o autor Dênis de Moraes 125  (2000), no artigo Comunicação Virtual e 

Cidadania126, a milit ncia on-line vem alargar a teia comunicacional planet ria, usufruindo 

de uma das singularidades do ci erespaço  a capacidade de disponi ilizar, em qualquer 

espaço-tempo, variadas atividades, formas e express es de vida.  

 
A ci ercultura universaliza as vis es de mundo mais d spares, os modos de 
organização social mais contrastantes, as am iç es mais difusas, sem favorecer 
pensamentos  nicos ou dom nios por coerção. Trata-se de um  m ito virtual de 
conhecimentos m ltiplos, que congrega forças,  mpetos e interesses 
contradit rios. (MORAES, 2000, p. 143) 

    

 Para   vy (1997)127 , devido a sua capacidade de universalizar sem totalizar, o 

ci erespaço configura-se como um universal indeterminado, sem controles e hierarquias 

aparentes, sem pontos fixos para a veiculação de informaç es e saberes.  

 
No ciberuniverso, as partes são fragmentos não-totaliz veis, isto  , não sujeitas a 
um todo uniformizador de linguagens e concentrador de poderes. As relaç es 
entre as partes podem reinventar-se, em densidade e em extensão, sem que 
umas se sobreponham ou subjuguem as demais. (MORAES, 2000, p. 143) 

 

  Góes (2011, p.13)128 considera que o ciberespaço, na atualidade, é ―o ambiente 

onde as ideias contra-hegemônicas dos movimentos sociais encontram instrumento, 

divulgação e penetração na sociedade civil para exercer sua luta‖.  

 A bandeira em favor da democratização da comunicação é um dos pressupostos 

mais interessantes para a existência da prórpia democracia contra o monopólio da 

pluralidade de pensamentos e ações.  

                                                 
125

 Doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutor pelo Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO, Argentina) e pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
126

 Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/16072-16073-1-PB.pdf>. Acesso em 17 de 

agosto de 2016. 
127

 LÉVY, Pierre. Cyberculture. Rapport au Conseil de l’Europe. Paris: Odile Jacob, 1997, p. 129-149. apud 

MORAES, Dênis. Comunicação virtual e cidadania: movimentos sociais e políticos na Internet. Revista 

Brasileira de Ciência da Comunicação, 2000, p. 143. 
128

 GÓES, Laércio Torres de. Contra-hegemonia e internet: Gramsci e a mídia alternativa dos movimentos sociais 

na web. Disponível em: < http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2007/resumos/R0364-1.pdf>. 

Acesso em 19 de agosto de 2016. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/16072-16073-1-PB.pdf
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 Diante da dificuldade de financiamento e ação em outros suportes midiáticos, a 

atuação das páginas pessoais dos usuários, com mais ênfase o facebook do Jean Wyllys, 

encarado dentro da web-militância, trazem um roteiro de discussão alternativa aos temas 

pautados pela grande mídia, como objeto de permanente reflexão e autocrítica.  

 Faz parte dessa democratização a atenção que algumas pautas ganham em relação 

ao pouco espaço da grande mídia. A existência dos endereços web-militantes, por falarem 

muitas vezes para grupos historicamente silenciados, principalmente antes do advento 

das redes virtuais, possuem a oportunidade de se fazerem efetivamente presentes na 

esfera comunicacional, seja pelo consumo, compartilhamento ou produção de informação. 

 Em artigo publicado na revista Le Monde Diplomatique129, Castells explica que a 

nossa atual democracia formal está em crise. E a existência e o desenvolvimento das re-

des eletrônicas oferecem à sociedade a capacidade de exercer um papel político inédi-

to130. Para o autor, as redes (sociais ou informativas) permitem que todos os que contes-

tam o sistema não apenas controlem as informações e as desmintam, como também as 

produzam. 

 

É verdade, a repressão física ou mental é uma dimensão importante do poder 
dominante, mas, se um povo modificar radicalmente sua visão das coisas, se ele 
pensar de modo diferente e por conta própria, não existe poder que possa se opor 
a isso. Torturar um corpo é bem menos eficiente do que moldar uma mente. É por 
isso que a comunicação é uma potência. O pensamento coletivo (que não é a 
soma dos pensamentos individuais em interação, mas sim um pensamento que 
absorve e difunde tudo no conjunto da sociedade) elabora-se dentro do campo da 
comunicação. (CASTELLS, 2011, acesso em 22 de agosto de 2016)  
    

 
 Ainda segundo o autor, a política adquire na sociedade contemporânea uma 

dimensão imediatamente midiática. Devido ao engajamento dos internautas e a difusão 

de mensagens compartilhadas por eles, a matéria do sistema político e até mesmo as 

decisões que dele emanam são pauta para os veículos de comunicação, que, de acordo 

com Castells, buscam obter o apoio dos cidadãos ou, ao menos, atenuar sua hostilidade. 

                                                 
129

 Disponível em: <http://www.diplomatique.org.br/edicoes_especiais_artigo.php?id=3>. Acesso em 20 de agosto de 

2016. 

130 Na manhã da quarta-feira, dia 17 de setembro de 2014, o corpo do jovem Wanderson Silva, de apenas 17 anos, foi 

encontrado jogado em um matagal, próximo a Ponte do Baralho, em João Pessoa, com um tiro na cabeça e marcas de 

espancamento pelo corpo. O jovem teve o cabelo raspado e colocado dentro de uma sacola plástica, encontrada próxima 

ao cadáver, junto com seu enchimento para seios. A família acredita que o crime foi motivado por homofobia, já que 

nada foi roubado da vítima e ele era querido por todos na cidade. Chocados, internautas paraibanos organizaram um Ato 

Público no Busto de Tamandaré no sábado, dia 20 de setembro do mesmo ano. Sob a coordenação do professor da 

UFPB e presidente da comissão de Diversidade da OAB-PB, José Baptista de Melo Neto, o objetivo do evento era de 

chamar a atenção para LGBTfobia. O Ato no Busto de Tamandaré, organizado por um evento no facebook, evidencia 

como o ciberespaço se tornou um meio propulsor de discussões, fóruns, organizações de passeatas e reação. 

http://www.diplomatique.org.br/edicoes_especiais_artigo.php?id=3
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Ou seja, no cenrário político atual e com o novo perfil mais militante dos usuários de rede, 

o poder deixa de estar incondicionalmente nas mãos da mídia, tornando-o cada vez mais 

ativo do agendamento de assuntos da mídia131. 

 Castells chama atenção para a nova tendência do jornalismo militante, engajado, do 

veículo de comunicação como ferramenta ideológica.  

 

Por muito tempo isso foi considerado como um obstáculo que conduzia o veículo a 
perder suas qualidades de ―o jetividade‖, e, portanto, os seus compradores. 
Assim, praticamente todos os jornais que se apresentam como ― rgãos de partido‖ 
desapareceram ou enfrentam graves crises de difusão. Mas as coisas parecem ter 
mudado; a postura militante ou o engajamento ideológico pode tornar-se um 
modelo muito rentável.  (CASTELLS, 2011, acesso em 22 de agosto de 2016) 

 

 Segundo o autor Michel Pêcheux, o jogo da milit ncia se constr i, desta forma, na 

relação entre convocar, atrav s do mecanismo de interpelação que tais discursos 

praticam, informar e denunciar. É neste jogo que o discurso de milit ncia faz ―circular um 

discurso com pretensão revolucion ria‖ (PÊ   U , 1990b [1982], p. 20)132, no discurso 

do mestre no qual h  uma verdade a ser sustentada.  

 Tais pr ticas militantes se assemelham   "posição pedag gica do militante-

professor  ‗escute-me!  u vou revelar a verdade!‘‖ (PÊ   U , 2011 [1979], p.74)133, 

sugerindo que divulgar e informar caminham com a―intenção‖ de denunciar e esclarecer. 

 Logo, o efeito da argumentação  , assim, o de produzir a evidência.  le convida o 

interlocutor a um modo de relação com o sa er na qual h  uma injunção ao engajamento 

pol tico, ou seja, ele interpela o interlocutor   pr tica de milit ncia, pelo modo com que 

produz o v nculo com seu leitor. 

  omo pode-se ver em  oucault, so re o procedimento de exclusão que determina 

as discursividades, as interdiç es, ―as regi es onde a grade   mais cerrada, onde os 

 uracos negros se multiplicam, são as regi es da sexualidade e as da pol tica‖ 

( OU AU T,  996, p. 9 . Portanto,   justamente no encontro dessas duas regi es que se 

situam as discursividades de reivindicação do corpo e da sexualidade, pois elas permitem 

compreender a livre orientação afetivo-sexual como quest es inexoravelmente pol ticas.  

                                                 
131

 Sobre esse assunto, ver mais sobre a Teoria do Agendamento em: 

<http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/comtempo/article/viewFile/8550/7968>. Acesso em 20 de agosto 

de 2016.  
132

  ÊCH UX,  . [ 969].  nálise  uto ática do Discurso (AAD-69). In: GADET, F.; HAK, T. Por uma análise 

automática do discurso: uma introdução à obra de Michel P cheux. Campinas: Unicamp, 1990. p. 61-161. 
133

 PÊCHEUX, Michel.  [1982]  elimitações, inversões, deslocamentos. Cadernos de  studos Lingu sticos, p. 7-24, 

jul./dez. 1990. Campinas. 

http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/comtempo/article/viewFile/8550/7968
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 Segundo Orlandi (2007) 134 , os limites das formaç es discursivas servem para 

assegurar que determinados sentidos sejam necessariamente interditados: ― omo, no 

discurso, o sujeito e o sentido se constituem ao mesmo tempo, ao se proceder desse 

modo se pro  e ao sujeito ocupar certos ‗lugares‘, ou melhor, pro  em-se certas ‗posiç es‘ 

do sujeito‖ (ORLANDI, 2007, p. 76). 

 Assim, estes discursos de milit ncia oferecem um lugar de sim olização da dor e 

das demandas de sujeitos historicamente silenciados, em ora tragam em seu 

funcionamento outros silenciamentos (gays, l s icas,  issexuais, travestis, transgêneros e 

simpatizantes   causa . Nesta direção, a tecnologia da escrita, compreendida como 

fen meno urbano ligado as redes sociais digitais, possi ilitam um movimento no percurso 

desses sujeitos em direção   denuncia da dor e da opressão. 

  

 screver   uma relação particular com o silêncio. A escrita permite o 
distanciamento da vida cotidiana, a suspensão dos acontecimentos.  la permite 
que se signifique em silêncio. Assim, h  auto-referência sem que haja 
intervenç es da situação ordin ria (a censura  de vida  o autor escreve para 
significar (a  ele mesmo. É um modo de reação ao automatismo do cotidiano, 
marcado pela censura.  om o distanciamento esta elecido pela escrita, os 
movimentos identit rios podem fluir, podem ser trabalhados pelos sentidos 
(ORLANDI, 2007a, p. 83). 

 

  

 De acordo com a doutora em linguística, Aline Fernandes Bocchi135, é poss vel 

considerar, então, a escrita como um sintoma justamente porque ela   uma pr tica pela 

qual o sujeito a andona o silêncio ao reivindicar, pelo gesto que ela enseja, algo da 

ordem de sua subjetividade. Segundo a autora, a escrita materializa uma demanda de 

reivindicação do corpo do sujeito, ou seja, textualiza a reclamação do direito. Seria o 

testemunho de resistência   medida em que ela rompe com uma suposta ―normalidade‖ 

da pr tica m dica, construindo um lugar de oposição e den ncia da violência contida em 

tais pr ticas.  

 A autora ainda recorre a Annette Wieviorka (2013 [1998]), para explicar que os 

testemunhos, so retudo quando eles se encontram integrados a um movimento de 

massa, não exprimem apenas a experiência individual, mas os discursos de uma 

sociedade no momento em que a testemunha conta sua hist ria. A escrita exp e, em 

                                                 
134

 ORLANDI, Eni de Lourdes Puccinelli. As formas do sil ncio: no movimento dos sentidos. Campinas: Editora da 

Unicamp, 2007. 
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 BOCCHI, Aline Fernandes de Azevedo. A Militância Feminia na Web: o funcionamento da argumentação em 

discursos sobre a violência no parto. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ld/v16n2/1518-7632-ld-16-02-

00309.pdf>. Acesso em 20 de agosto de 2016. 
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princ pio, a singularidade de que cada experiência narrada, em ora fale tam  m dos 

jogos pol ticos e ideol gicos, contri uindo para a construção de uma mem ria coletiva 

que privilegia o ponto de vista do oprimido. Tal pr tica discursiva de escritura de si e do 

outro permite ―narrar um outra hist ria‖  elas tornam p  licas e ―transformam 

politicamente em p  lico abusos que foram vividos como privados e ocultados pelos 

sujeitos individuais traumatizados‖ (FELMAN, 2014, p. 27). 

 Logo, infere-se que os dicursos militantes podem ser produzidos por uma 

necessidade interior e inscritos em diferentes suportes, e respondem a demandas de 

origens diversas, relacionadas ao desejo de justiça e reparação moral. ―A compreensão 

da efic cia social do testemunho como forma de condenação do agressor exige, assim, 

um trabalho sobre o funcionamento do discurso relatado.‖ (BOCCHI, 2016, p. 324) 

 Em um post datado de 21 de agosto deste ano, Jean publica 136  sua atuação 

participante e condutora do 13º Seminário Nacional LGBT é destaque na TV Câmara, com 

o link do vídeo redirecionando para o Youtube, que gravou na ocasião. No VT, Jean 

problematiza o protagonismo político dos LGBTs na construção de uma sociedade mais 

inclusiva. Jean também enfatiza que a comunidade LGBT é um alvo preferencial de 

calúnias e difamação. ―O bullying é praticado largamente nas escolas, mas também o 

cyber- ullying‖. E logo após, ele traz o mote da campanha que guiou o seminário: ―e se 

você for o pr ximo?‖. Com essa indagação, Jean traz para a pauta de discussões que é 

responsabilidade de todos combater esse tipo de violência cibernética. A provocação 

tentar colocar o usuário no lugar da vítima e fazê-lo refletir sobre suas atitudes on-line. É 

interessante frisar a apropriação do conceito de cyber-bullying utilizado pelo deputado. O 

termo, que foi adaptado para as novas situações de discriminações via web, traz consigo 

uma problematização bastante atual. Com o advento da internet, e a maior fugacidade 

que esse meio possui, o Estado de Direito precisa abrir os olhos para as novas demandas 

jurídicas do século 21. Entre as hipóteses de combate ao cyber-bullying de cunho 

homofóbico, está justamente a campanha de criminalização da homofobia. O clamor traz 

à tona a reflexão que a homofobia virtual não pode ser caracterizada como qualquer 

crime. O vídeo chama a atenção da polícia civil e do judiciário que esse tipo de crime 

praticado na web, mas também amplamente no mundo real, é um crime de intolerância e 

de ódio a uma população específica. A comitiva ainda pontua que tal proposta de lei não 

pode ser encarado como um privilégio específico da população LGBT, mas, sim, como um 
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assunto de saúde pública, de dignidade da pessoa humana e de direitos iguais, conceitos 

salvaguardados pela Constituição Federal.  

 Mais uma vez, denota-se que Jean traz para sua rede social, pautas da realidade 

irrefutável: a população LGBT morre está morrendo devido à sua orientação sexual e ori-

entação de gênero. Não são crimes de bala perdida, assalto à mão armada, latrocínio, ou 

outras tipificações do código penal. São crimes de base na intolerância sexual.  

 Segundo um relatório do Grupo Gay Bahia137, a mais antiga associação de defesa 

dos direitos humanos dos homossexuais no Brasil, até julho deste ano, foram registrados 

173 assassinatos classificados como crimes de ódio vitimando lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais (LGBT) em todo o Brasil. Todos os crimes são registrados em um 

site138, devida à ausência de estatísticas oficiais e mecanismos que permitam a constata-

ção desses dados.  

 É importante lembrar que existe, desde dezembro de 2014, a resolução nº 11 do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT139, que estabelece a inclusão, nos 

boletins de ocorrência, da orientação sexual, da identidade de gênero e do nome social 

das vítimas pelas autoridades policiais no Brasil. O documento traz considerações inclusi-

ve da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelas Nações Unidades em 

1948, que afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e di-

reitos. Além da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que dispões 

que todas as pessoas são iguais perante a lei sem distinção de qualquer forma. Como 

também evoca a Resolução da Organização das Nações Unidas sobre Direios Humanos, 

Orientação Sexual e Identidade de Gênero, aprovada em junho de 2011, e está disponível 

no site da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Nacional. 

 Percebe-se que a divulgação e a problematização através das redes sociais de 

uma pauta voltado para a proteção à vida dos LGBTs na página de Jean, um ato de politi-

zação desse grupo historicamente vulnerabilizado.  

 Para Castells, esse fenômeno constitui uma nova forma social de comunicação 

certamente maciça, mas produzida, recebida e vivenciada individualmente. E em todo 

lugar no mundo ela foi recuperada pelos movimentos sociais, assim como pelos veículos 

de comunicação tradicionais, que tentam atracar-se a essa nova realidade.  
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Não é menos verdadeiro que, por meio da comunicação de massa individual, tanto 
os movimentos sociais quanto os indivíduos que se posicionam de maneira mais 
crítica têm condições para agir sobre os grandes veículos de comunicação, contro-
lar as informações, desmenti-las, caso for necessário, e até mesmo produzi-las. 
(CASTELLS, 2011, acesso em 22 de agosto de 2016) 

 

 
 O autor também assinala que esse movimento de politização e web-militância 

através dos devices (aparelhos eletrônicos que permitem acesso à internet) por parte dos 

usuários, sobretudo o objeto analisado, isto é, a página de Jean Wyllys, não significa que 

existe, de um lado, a mídia assimilada ao poder e, de outro, a mídia de massa individual, 

associada aos movimentos sociais. Para ele, cada lado opera com a dupla plataforma 

tecnológica. Mas a existência e o desenvolvimento das redes eletrônicas proporcionam à 

sociedade uma faculdade maior de controle e de intervenção, com uma capacidade 

superior de organização política para aqueles que se posicionam fora do sistema 

tradicional. Logo, as redes sociais não só introduziram, ao longo dos anos 2000, novas 

formas de sociabilidade como também de produção e circulação de informação. 

 
No momento em que a democracia formal e empolada está fundamentalmente em 
crise, que os cidadãos não acreditam mais nas suas instituições democráticas, o 
que está ocorrendo diante dos nossos olhos com essa explosão das comunica-
ções de massa individuais se parece com a reconstrução de novas formas políti-
cas. (CASTELLS, 2011, acesso em 22 de agosto de 2016) 

 
 Os acontecimentos narrados por Jean na sua página são pontuais, baseiam-se na 

sua própria vivência de mundo e do dia-a-dia. Das suas percepções e do seu ativismo 

enquanto parlamentar e pessoa. Mas também se situam no patamar da surpresa e da 

imprevisibilidade. Algo que irrompe da superf cie lisa da hist ria, ―que gera uma desconti-

nuidade em fluxo cont nuo‖ (QU RÉ, 2005)140, ou mesmo que se constitui como uma sin-

gularidade instauradora de dobras paradoxais (DELEUZE, 1998)141 . O acontecimento 

desta forma faz parte, como entende Alsina (1989)142, da construção social da realidade 

j  que ele seria formado pelos elementos exteriores ao sujeito (objeto) que passa a reco-

nhecê-lo e constitu -lo como acontecimento.  le s  tem sentido na medida em que afeta 

sujeitos agindo no campo da experiência, que o transforma em signos. 

 Para Almeida (apud FRANÇA, 26, 2008)143, o acontecimento importa por suas con-

sequências, pela maneira como penetra na vida social, transformando-a. Caracteriza-se, 
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sobretudo, pela interferência nos comportamentos e pelo atravessamento que produz na 

experiência daqueles que o sofrem.  

Ao projetar um horizonte de sentido que lhe é próprio, o acontecimento cria um 
contexto institucional de sentido que convoca os indivíduos a assumirem um posi-
cionamento. Mesmo que individualmente haja uma experiência singular do acon-
tecimento, existe a experiência coletiva que gera o ambiente interpretante em que 
as possibilidades de sentido ganham contornos mais efetivos. Ao se configurar 
como mediação, o acontecimento passa a se instituir como uma experiência públi-
ca. (FRANÇA, 26, 2008) 

   

 Em Abilio (2011), a Internet aumenta o escopo das possíveis práticas que podem 

ou não favorecer a legitimidade do sistema democrático. ―Se a vinculação à democracia 

passa não apenas por pressupostos racionais, mas também através das práticas cotidia-

nas (Mouffe, 2000) o uso desta tecnologia como instrumento de propagação da informa-

ção e como meio de comunicação pode colaborar para tal processo.‖ (ABILIO, 2011, p. 5) 

   , nessa perspectiva, um componente que coloca o acontecimento no mesmo 

n vel da informação, entendida nos termos da Teoria da  nformação. Quanto maior a força 

surpreendente ou desestabilizadora do acontecimento, a exemplo do impeachment, mais 

informação ele porta.   como mem ro do  ongresso Nacional, Jean não pode se furtar a 

falar so re isso.     nesse contexto que os eventos do cotidiano, do prosaico ao extraor-

din rio, encontram configuração e vazão no facebook do deputado. 

 Percebe-se, então, que o ci eracontecimento   de natureza essencialmente 

s gnica, ou seja, articulado nas tramas sim  licas da própria realidade. 

 Os modos de construção desse acontecimento (captação e distri uição textual e 

audiovisual, formatação de narrativa transmidi tica e hipertextual e m todos pr prios de 

repercussão nas redes sociais do o jeto estudado  sinalizam para transformaç es que o 

a pr pria noção de ativismo tem atualmente. Os processos de produção de informação, 

interação e suas narrativas não atentem mais   l gica linear do receptor passivo. Ao con-

tr rio, eles se desencadeiam em cadeia interpretante, rizom ticas, hipertextual e multimi-

di tica trazendo complexidade maior   relação acontecimento/narrativa. 

 Portanto, com os novos dispositivos que permitem o acesso à comunicação e a 

informação, surgem novos caminhos de engajamento do usuário. Novas maneiras de luta 

por justiça e inclusão, onde, sobretudo, a web-militância passa a ser encarada como uma 

luta pela libertação da mente. É neste cenário de disruptura que os posts de Jean Wyllys 

aparecem, discutindo e engajando cada vez mais internautas a discutirem e refletirem 
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sobre seu papel na nova sociedade que se molda à medida que vivemos. O futuro che-

gou. E ele também é on-line. 
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 É clarividente que as instituições sociais e jurídicas ainda amargam a força de um 

modelo patriarcal e calcado em valores que são unicamente moralistas antes mesmo de 

serem igualitários.  

 Falar em homossexualidade é colocar-se diante de rompimentos sucessivos a pa-

râmetros muitos sólidos, como os da heterossexualidade compulsória, dos papéis extre-

mamente definidos, recortados e decalcados para os homens e mulheres, de uma vida 

sexual que tenha primazia, pela liberdade e pelo prazer antes do mero fator reprodutivo.  

 A perseguição, a negação e os mutismos que circundam a existência daqueles que 

se propõem a vivenciar o seu desejo por pessoas do mesmo sexo foram necessárias na 

medida em que não há como conceber a coexistência entre estes e todos os dogmas que 

a coletividade impõe à rotina social e familiar.  

 O resultado disso é verificado no fenômeno da homofobia, que se constitui como 

uma punição aos que em sua sexualidade ameaçam os alicerces sob os quais se fundam 

a coletividade. É verdadeira aversão ao diferente, intolerância ao que se entende por di-

verso.  

 É inegável que essa aversão gera invisibilidade, violência e negação a direitos, de 

maneira que é razoável que essa circunstância seja passível de tutela jurídica a fim de 

minimizá-la o quanto for possível. 

 Tal chancela jurídica não pode, contudo, ser compreendida unicamente sob o pon-

to de vista legislativo-punitivo, mas articulada mediante a construção de medidas promo-

toras de igualdade como uma alternativa viável ao princípio da intervenção do Estado, 

poderes legislativos e judiciário, na sociedade, vez que este, o Estado, tem a obrigação 

de garantir a dignidade dos seus cidadãos e esta deve ser compreendida em sentido am-

plo.  

 Através das Políticas Públicas, que devem se debruçar sobre essas questões e 

atuam, antes de qualquer punição, obtém-se um viés preventivo e pedagógico em relação 

aos temas sobre os quais se pautam..  

 Ter garantido dentro da Suprema Corte Brasileira, o direito à expressão de afetos, 

ainda que diversos, implica dar visibilidade e, consequentemente, em tirar da ilegitimidade 

e da condição de marginalização as relações homoafetivas.  
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 Os impactos disso são tremendos, primeiro porque elevam diversas relações que 

antes eram apenas sociedades de fato à condição de família. Segundo porque mostram 

para toda a sociedade, para muitas outras famílias mais paradigmáticas que as famílias, 

os afetos e a própria sexualidade pode se dar, segundo reconhecimento do próprio poder 

público, de maneira plural.  

 É nesse sentido que a sociedade poderá, de fato, construir-se através de uma jus-

tiça mais eficiente e de uma igualdade materialmente apropriada. Contribui-se para retirar 

uma expressão de sexualidade que antes só poderia se dar no âmbito de becos escuros, 

longe das vistas da família e de todos os cidadãos para que e evitassem açoites e exclu-

sões de qualquer ordem.  

 Faz-se necessária a adoção de medidas que demonstrem que a heterossexualida-

de não é nada senão uma alternativa dentre tantas outras que são legítimas a serem ex-

pressadas pelos indivíduos, bem como que seu valor jurídico jamais deverá subjugar 

aqueles que não a vivenciam.  

 Assim, a sociedade se verá mais próxima de um cotidiano mais justo e igualitário, 

que se coaduna com os ideais de democracia que tanto se almejam e valorizam. Além 

disso, constrói práticas que não desmerecem os laços que se constroem no âmbito das 

relações familiares, que, conquistado o respeito e aceitação, passam a funcionar de ma-

neira mais verdadeira e adequado e livre de estigmas.  

 É comumente repetido nos múltiplos espaços, pelos pais, tios, avós e toda a sorte 

de parentes que ―os tempos são outros‖. Isso significa que, com o devido estímulo e o 

suficiente suporte do poder judiciário e dos demais poderes, as famílias, ainda que a lon-

go prazo, tem todas as condições para mudar suas ações e, ao invés de discriminar, agir 

com todo o acolhimento que a população LGBT merece. 

 O ato de ódio direto como atacar um indivíduo ou um grupo de pessoas fisicamen-

te, ou indiretamente como na internet, geram danos psicológicos que podem ser irreversí-

veis. O discurso do ódio é totalmente contrário das expressões da sociedade democrática, 

pois não busca diálogo e sim o silêncio dos considerados minorias. Ou seja, silenciar a 

vitima e não permitir a livre expressão, sendo uma imposição dos sujeitos que possuem 

certeza de sua superioridade. Há o consenso internacional que estipula que o discurso do 

ódio deve ser especificado por lei, pois garante que não fere o principio de liberdade de 

expressão. 
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 Embora a presente dissertação tenha trabalhado com foco no discurso de ódio no 

campo da homofobia em plataformas virtuais, como o facebook, entende-se, aqui, discur-

so do ódio como sendo qualquer expressão que espalha, incita, promove ou justifica ódio 

de gênero, de orientação sexual, racial, a xenofobia, o anti-semitismo ou qualquer outra 

forma de intolerância, incluindo a intolerância causada por nacionalismo agressivo e etno-

centrismo, discriminação e hostilidade contra minorias. Em países como a Alemanha o 

código penal considera crime ―incitar ódio contra segmentos da população‖, bem como 

proibido negar o holocausto e glorificar o regime nazista. Na Croácia é proibido discrimi-

nar alguém baseando-se em diferenças de raça, religião, crença política ou de outra natu-

reza, riqueza, nascimento, educação, status social orientação sexual ou outras proprieda-

des de gênero. Na França, o ―Ato Gayssot‖, disposto na legislação francesa, pune qual-

quer comunicação pública ou privada de caráter difamatório, ofensivo ou que insulte, inci-

te discriminação, ódio, violência contra uma pessoa ou grupo de pessoas por causa de 

sua origem, nacionalidade, raça, religião especifica, sexo ou orientação sexual. 

 Portanto, é possível observar que vários países já dispõem nas suas legislações 

mecanismos que visam extinguir o crime de ódio, e que isso, em nada, altera, venda ou 

diminui a liberdade de expressão cidadã. Isso por entender que as difamações, chacotas, 

xingamentos e discriminações verbais ou escritas, na web ou no mundo real, para além 

de representarem uma grande afronta aos direitos humanos e à democracia, também 

possuem repercussões catastróficas nas vidas dos indivíduos afetados, como diminuição 

da auto-estima, depressão, reforço da percepção de grupos subalternos e marginalização 

coletivas e individuais.  

 Também pode-se inferir que essas mesmas ofensas praticadas no mundo da web 

podem, em muitos casos, se transformar em agressões físicas. Embora não existam, do 

ponto de vista prático, dados conclusivos que permitam a veracidade da informações, é 

de senso comum que a cultura do machismo, patriarcado, a cultura da heteronormativida-

de e da misoginia quanto a grupos minoritários, facilita, ou quando não, justifica a prática 

de agressões físicas a grupos vulneráveis. Todos esses conceitos, transmitidos por meio 

da cultura midiática e da impunidade legislativa criam um cenário temerário muito mais 

difícil para grupos historicamente mais vulneráveis, como o LGBT, pessoas que precisam 

viver sua sexualidade de forma marginalizada, na escuridão, à margem da sociedade, em 

becos e locais guetificados, por simplesmente não se enquadrarem no modus operandi 

ditado pela heteronormatividade.  
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 Um dos maiores expoentes dessa realidade cruel e discriminante é a Russia. Um 

fato interessante é que após a Revolução Russa de 1917 houve avanços em relação à 

homossexualidade, que foi totalmente descriminalizada. Contudo, após a morte de Lênin 

e a ascensão de Stálin ao poder, todos os avanços se reverteram em retrocessos, criando 

e incentivando a ideologia de que a homossexualidade era uma degeneração do capita-

lismo, associada à decadência moral da burguesia, o stalinismo impregnou boa parte do 

movimento revolucionário com homofobia. O resultado é um país, hoje, cuja legislação 

proíbe a veiculação de propagandas que possuam qualquer alusão LGBT. Em Cuba, co-

mo outro exemplo, logo após a revolução, os homossexuais foram enviados para fazer 

trabalhos forçados em campos de reeducação. No ano de 2013, a ONU identificou que a 

prática homossexual ainda é proibida em 73 países, sendo 5 deles punida ainda com pe-

na de morte. 

 Percebe-se que existe movimento paralelo ainda muito contraditório. De um lado, 

países como França, Bélgica, Canadá, Espanha, Holanda, entre outros, avançam no 

combate à discriminação baseada na orientação sexual. E por outro, ainda observam-se  

em outros uma resistência em abolir práticas homofóbicas garantidas inclusive legislati-

vamente.  

 Claro que, meio a tudo isso, existem pessoas que consegue abrir uma ruptura con-

tra esses paradigmas e tentam vivenciar, à medida do possível, sua sexualidade de forma 

plena e sem amarras sociais. A esses ―dissidentes, o preço do preconceito e da discrimi-

nação é, quase sempre, alto. Ainda não é regra nos dias atuais uma vida pontuada no 

respeito ao próximo e às diferenças.  

 São esses conflitos ideológicos dentro da nossa sociedade que permitem a busca 

de um novo caminho. Se na década de 1960, o StoneWall, o Woodstock e a revolução 

sexual e eram os locais conceitos de encontro, problematização e permissividade de uma 

vivência de uma sexualidade plena, hoje, com o advento e a popularização da internet, 

essas paredes foram derrubadas. Não há mais limites geográficos em ser gay. Os apare-

lhos eletrônicos permitem uma nova forma de interações entre os grupos semelhantes. 

Permite também uma forma de luta, resistência, combate e perseveração aos LGBTs. 

Canais no youtube144, grupos no whatsapp, facebook, twitter, aplicativos voltados para o 
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público LGBT145, demais redes sociais surgem para abastecer esse mercado de consu-

mo, ideológico e sexual do público em questão. 

 É neste cenário, de uma maior interação dos gays com o seu próprio público, que 

aparece o objeto de estudo, o facebook do Jean Wyllys. Para que isto fosse possível, é 

importante destacar dois pontos essenciais. O primeiro, a disponibilidade tecnológica, isto 

é, a tecnologia sendo usada, e porque não desenvolvida, visto as redes sociais voltadas 

exclusivamente para o público gay, a favor de uma nova forma de interação. E o segundo 

ponto é o momento de efervescência dos debates sobre sexualidade. No cenário mundial, 

vemos países como EUA, Canadá, Bélgica, Holanda, dentre outros, aprovarem leis de 

união estável, conjugação civil e até matrimônio entre homossexuais. No Brasil, especifi-

camente, apesar da inoperância do legislativo, vemos uma luz no fim do túnel através do 

judiciário, que permite, desde 2011, a união homoafetiva. É possível observar que o re-

crudescimento de uma bancada evangélica heteronormativa e tradicionalista, que vem, 

quase ironicamente, cada vez mais intolerante a esse movimento de liberdade das ex-

pressões sexuais individuais.  

 Neste contexto é que está especificamente o próprio Jean Wyllys. É nesse espaço 

de ruptura que ele surge com seu facebook voltado a propagar mensagens de inclusão e 

reeducação. Por sua formação jornalística, o Jean utiliza as redes sociais como uma fer-

ramenta de trabalho e posicionamento político. Devido à sua sexualidade assumida, e 

junto à tecnologia vigente, o Jean promove no facebook e demais redes sociais pensa-

mentos e inquietações sobre a orientação sexual da qual faz parte. E, por último, devido à 

sua função como parlamentar, justamente dentro do olho do vulcão, o Congresso Nacio-

nal, Jean vem lutando para desestruturar as táticas fundamentalistas dos seus opositores.  

 Por sua vez, as postagens vêm em consonância com essa realidade dura de um 

momento dual da sociedade, por um lado, a garantia e o avanço de direitos mais igualitá-

rios que abrangem o grupo LGBT como um todo, e do outro, a tentativa de sabotar essas 

conquistas e a propagação de ideários anti-democráticos que visam manter os grupos 

                                                 
145

 A respeito deste, destaco os aplicativos Hornet, Grindr, Growlr e Tinder, todos voltados para o público gay. O 

primeiro, como uma rede social de encontros amorosos e sexuais, os dois seguidos mais voltados para a cultura 

bear, um movimento muito forte dentro da cultura gay de reafirmação das silhuetas, corpulência, barba e do não 

encaixe em oposição ao modelo muscular, branco, liso e clean do estereótipo gay. E o último, o Tinder, um 

aplicativo mundialmente conhecido, que permite héteros se comunicarem, interagirem e se encontrarem com 

informações conectadas ao perfil do facebook. Este último, apesar de uma conotação mais heterossexual, ou no 

máximo mista, tem a importância de observar e admitir a possibilidade de escolher no próprio dispositivo o interesse 

de encontros e chat de homens com homens.  



 

107 

 

vulneráveis em caixas, redomas prisionais para manter a voz e os anseios LGBTs fora da 

pauta de discussões, fora das políticas públicas, fora das benesses legislativas e judiciá-

rias, e, como sempre, mais uma vez invisibilizados pelo discurso dominante.  

 Portanto, quando surgem, e têm surgido com cada vez mais frequência, militantes 

que utilizam a web como dispositivo de contra cultura, de exposição de pensamentos e 

posturas isonômicas, como a fan-page do Jean Wyllys, esses endereços também acabam 

tendo uma receptividade dual. No que tange o público-alvo, ou seja, gays, lésbicas, bis-

sexuais, transsexuais, transgêneros e intersexos, mesmo que a dissertação tenha focado 

no público homoafetivo, há uma grande e rápida aderência aos textos, com compartilha-

mentos, curtidas e comentários. Esse público, historicamente tão invisibilizado e com an-

seios de mudanças, se sente representado por quem escreve. Vê ali uma porta de saída 

do local de submissão que lhe é reservado. Eles sentem aquelas palavras como sendo 

suas próprias. Aquela voz como partindo da sua garganta. Aquelas linhas como digitadas 

por suas próprias mãos. Esse sendo de pertencença e de local seguro é o que faz a 

grande repercussão das postagens. Cada vez mais, pessoas dentro e fora do círculo 

LGBT, divulga, curte, compartilha e interage com os posts a eles relacionados. Às vezes 

são notícias de violência contra LGBTs, onde muitos já experienciaram coisas parecidas. 

Às vezes, são trocas de vivências passadas pelo autor. Às vezes, são reflexões, indaga-

ções, inquietações sobre o papel do LGBT na sociedade e seu devido lugar. É esse sen-

so de resgate de uma cultura gay, de uma representatividade, de uma conquista de espa-

ço, que engaja os usuários a fomentar e difundir ainda mais as opiniões. A saírem do ar-

mário ideológico. Armário este que não está ligado a assumir-se perante a sociedade, 

visto que isso é uma escolha de cada usuário, e que nem deve ser visto como uma meta 

de vida para o LGBT, já que ele deve ter o poder de decidir contar ou não para quem e 

quando quiser sobre sua orientação sexual ou identidade de gênero. Mas um armário psi-

cológico, de que ele não pode pensar diferente, de que ele não pode se posicionar criti-

camente quanto o seu papel em sociedade.  

 Do outro lado, essa revolução on-line não vem a custo de banana. Como local livre 

e de fácil passeio, os mesmos posts são foco de ataques homofóbicos, ridicularizações e 

opiniões que fomentam o discurso de ódio. Os posts e páginas se tornam um palco de 

fácil localização para homofóbicos atacarem com um simples clique milhares de pessoas. 

E ao passo que as postagens alcançam os interessados numa sociedade mais justa e 

inclusiva, elas também estão abertas para que pessoas não apenas discordem, o que 
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seria uma forma extremamente útil para a manutenção da democracia, mas que elas ta-

xem, discriminem e continuem tentando colocar os gays em um lugar de escória social.  

 Logo, a internet, e mais especificamente as páginas web-militantes, mencionando o  

facebook de Jean Wyllys, se torna um lugar que uma força dual de reeducação e propa-

gação do ódio gratuito, do preconceito e da ofensa, como mecanismos de negação de 

valores humanitários. 

 Ainda não é possível filtrar esses comentários homofóbicos. Ainda não é possível 

punir, de forma plena, a livre propagação do discurso do ódio na web. Ainda não é com-

pletamente consensual o limite da dualidade conflitante e tênue, exposta assertivamente, 

nesse trabalho, entre liberdade de expressão e discurso de ódio. No entanto, a internet 

vem cada vez mais como um momento de ruptura dos modelos tradicionais de pensa-

mento. Nela, cada vez mais endereços e usuários resistem à cultura do patriarcado. Logo, 

à medida que nossa sociedade apresenta essa nova realidade, feridas abertas, como o 

machismo e a homofobia, que excluem mulheres, mulheres lésbicas, mulheres bissexu-

ais, mulheres transexuais, travestis, homens transexuais, homens homossexuais e ho-

mens bissexuais do exercício de direitos e da plena realização da sua cidadania, são 

combatidas de forma veemente tanto pelo grupo LGBT quanto pelos que apoiam essas 

causas. Não apenas nas ruas se organizam os protestos. Os endereços são eletrônicos. 

As manifestações, on-line. No clique, a arma de combate. No argumento, sua munição. E 

assim, os debates nas redes sociais vão ajudando na propagação da cultura do respeito e 

da tolerância. 
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Quando o Brasil vai reagir contra a homofobia? 
 

Mais um. 
Em outros países, o brutal assassinato de um adolescente homossexual de 16 anos de 
idade seria uma notícia que comoveria a sociedade e nos chocaria a todos como poucas 
notícias nos chocam. Um garoto que ainda estava na escola, com toda uma vida pela 
frente, arrancado da existência, despojado de toda humanidade, com todos os dentes ar-
rancados e uma barra de ferro dentro da perna. Um menino cheio de futuro que acaba 
seus dias com traumatismo craniano e intracraniano, com o corpo todo sujo, abandonado 
sem vida numa avenida da região central de São Paulo. 

Em outros países, seria manchete de capa de todos os jornais. A Presidenta falaria 

em cadeia nacional. O país inteiro reclamaria justiça. Os poderes públicos reagiriam de 

imediato. 

No Chile, um crime semelhante mudou as leis do país e fez governo e oposição 

coincidirem na necessidade de políticas públicas para enfrentar o preconceito contra a 

população LGBT. Daniel Zamudio, falecido no dia 27 de março de 2012 depois de vinte 

dias de agonia em um hospital de Santiago, acabou dando seu nome à lei contra a homo-

fobia que o próprio presidente Piñera (um empresário católico de direita) se decidiu a a-

poiar. Daniel tinha sido golpeado até ficar inconsciente. Apagaram cigarros no corpo dele, 

desfiguraram seu rosto, o apedrejaram reiteradas vezes, arrancaram parte de sua orelha, 

bateram com uma garrafa na cabeça dele, quebraram suas pernas fazendo alavanca com 

elas até o limite da resistência dos ossos e desenharam três cruzes esvásticas na sua 

pele com troços de vidro. O país inteiro reclamou justiça e os assassinos, quatro jovens 

como ele que acreditavam que, por ser gay, não merecia viver, foram condenados pela 

justiça num processo histórico. O líder do grupo recebeu prisão perpétua. 

Mas no Brasil, Kaique Augusto Batista dos Santos é mais um, só mais um. Um da-

do mais numa estatística que, de tão terrível, já passa despercebida. Em 2012, o mesmo 

ano em que Daniel Zamudio perdeu a vida no Chile, 338 pessoas foram assassinadas por 

serem gays, lésbicas, travestis ou transexuais no Brasil, 27% mais que no ano anterior, 

que registrou 266 homicídios homo/lesbo/transfóbicos, 317% mais que em 2005, quando 

o Grupo Gay da Bahia contabilizou 81 casos. E esses números são apenas o pouco que 

sabemos, porque o Estado não investiga. São estatísticas informadas por uma organiza-

ção da sociedade civil, recolhidas de matérias publicadas na imprensa e informação das 

famílias. O número real, portanto, deve ser maior. Kaique é mais um nessa estarrecedora 
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lista de mortos com a qual o Brasil convive com naturalidade. Sua morte não é uma exce-

ção, não surpreende ninguém, não abala o país. 

A Presidenta, como sempre, não disse nada. Para o governo Dilma, aliado do fun-

damentalismo religioso e das máfias que pregam o ódio contra todos aqueles que amam 

diferente, a morte desses meninos não é um fato importante, que mereça a atenção do 

Estado. A própria Presidenta já disse, justificando o cancelamento de políticas públicas de 

prevenção e combate à homofobia e ao buyilling nas escolas, que não faria "propaganda 

da homossexualidade", como se aquilo fosse possível. Vocês já imaginaram um gover-

nante dizendo, para explicar por que se opõe a qualquer política pública contra o racismo, 

que não admitirá a "propaganda da negritude"? 

Como eu já escrevi tempo atrás, em ocasião de outros assassinatos como este, em 

cada caso aparece, como pano de fundo, o discurso de ódio alimentado por igrejas caça-

níquel e pela bancada fundamentalista no Congresso federal, que em 2013 ganhou de 

cínico presente, com o apoio da bancada governista, a presidência da Comissão de Direi-

tos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. É claro que a violência é praticada 

por pessoas violentas e os agressores são responsáveis por seus atos, mas não é por 

acaso que as vítimas dessas agressões sejam, repetidamente, jovens homossexuais, e 

que muitas vezes as pancadas venham acompanhadas por citações bíblicas. A culpa não 

é da Bíblia, mas dos charlatães que, em nome de uma fé que não têm, distorcem seu tex-

to e seu contexto para usá-la contra a população LGBT, pregando o ódio e convocando a 

violência. Eles fazem isso por dinheiro e poder — ou você acha que realmente acreditam 

em alguma coisa? — e o resultado é um país que já se acostumou a assistir no Jornal 

Nacional à morte de mais um jovem gay, mais uma jovem lésbica, mais uma travesti ou 

uma pessoa transexual, vítimas do ódio irracional que os fundamentalistas promovem. 

Essa loucura tem de parar! E tem que parar a hipocrisia e o oportunismo dos políti-

cos sem coragem que fazem de conta que não veem o que acontece e continuam subin-

do fazendo acordos com o fundamentalismo para ganhar minutos de TV e palanques na 

campanha. Isso custa vidas! 

Semanas atrás, o Senado federal enterrou o PLC-122, um projeto de lei que pre-

tendia equiparar a homofobia ao racismo, agravando as penas dos crimes de ódio contra 

a população LGBT e punindo as injúrias homofóbicas e a incitação à violência e ao pre-

conceito. É público que eu tenho diferenças de concepção com o texto desse projeto, 
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porque acho que não é apenas pela via do direito penal que vamos acabar com a homo-

fobia e porque acredito que o aumento do estado penal, inclusive nesses casos, não é 

uma boa ideia. Acredito que a homofobia deve ser crime, sim, e que não pode receber um 

tratamento diferente ao que recebem os crimes de motivação racista. Acredito, também, 

que os crimes violentos cometidos por motivo de ódio contra alguma das "categorias sus-

peitas" que o direito internacional reconhece (negros, judeus, mulheres, homossexuais, 

transexuais, estrangeiros de nacionalidades estigmatizadas, pessoas com deficiência etc.) 

devem ter suas penas agravadas, e que as injúrias e atos discriminatórios não-violentos 

devem receber penas alternativas — não a cesta básica ou a simples multa, mas penas 

socioeducativas que sirvam para "curar" essa doença social que chamamos preconceito. 

Contudo, também acredito que com isso não basta e que o direito penal não pode ser o 

eixo da política pública contra esse problema: precisamos de programas contra o buylling 

nas escolas, de campanhas nacionais contra o preconceito, de investimento público em 

políticas em favor da diversidade, de uma legislação que permita às pessoas se defende-

rem da discriminação no trabalho, no acesso aos serviços públicos e em outros âmbitos 

da vida social. Precisamos de uma forte e decidida ação dos poderes públicos para aca-

bar com a violência homofóbica e com todas as formas de discriminação legal que a legi-

timam, por isso meu mandato impulsionou a campanha pelo casamento igualitário e a lei 

de identidade de gênero e promove regras para a inclusão e políticas afirmativas que fa-

voreçam as minorias estigmatizadas. 

Contudo, a decisão do Senado de enterrar o PLC-122 não foi motivada por uma 

discussão séria sobre qual é a melhor política contra a homo/lesbo/transfobia, mas pela 

decisão da maioria dos senadores de que não haja nenhuma política contra ela. Não é 

por acaso que o pastor Silas Malafaia, um dos líderes do Ku Klux Klan antigay brasileiro, 

parabenizou os senadores e, em especial, o senador Lindberg Farias, um dos líderes da 

causa homofóbica no governista Partido dos Trabalhadores. E o enterro do PLC-122 veio 

coroar uma política de Estado, implementada pelo governo Dilma, que incluiu o cancela-

mento do programa "Escola sem homofobia", a destruição de todos os programas e proje-

tos contra a discriminação no âmbito da saúde pública, a oposição ao casamento igualitá-

rio (regulamentado pelo Conselho Nacional da Justiça após uma ação promovida pelo 

meu mandato junto ao PSOL e à ARPEN-RJ, mas ainda engavetado no Congresso), além 

daquela desastrada declaração da Presidenta sobre a "propaganda homossexual", em 

linha com a retórica internacionalmente repudiada do governo russo de Vladimir Putin. 
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Em meio a tudo isso, Kaique foi morto. Mais um. E mais outros virão. 

Quantos? De quantos mortos o Brasil precisa para reagir? 

Eu já disse uma vez e vou repetir. Cada uma dessas vítimas tem um algoz material 

— o assassino, aquele que enfia a faca, que puxa o gatilho, que "desce o pau", como o 

pastor Malafaia pediu numa de suas famosas declarações televisivas. Mas há outros al-

gozes, que também têm sangue nas mãos. São aqueles que, no Congresso, no governo 

e nas igrejas fundamentalistas, promovem, festejam, incitam ou fecham os olhos, por 

conveniência, oportunismo, poder e dinheiro, cada vez que mais um Kaique é morto. Eles 

também são assassinos. 

Como deputado federal, mas também como cidadão gay desse país, e antes disso 

tudo, como ser humano não consegue conviver com a violência e o ódio como se fossem 

naturais, ficarei à disposição da família e dos amigos de Kaique e farei tudo o que puder 

para que esse e outros crimes sejam esclarecidos e não fiquem impunes. Como dizia o 

poeta Pablo Neruda, chileno como Daniel Zamudio, "por esses mortos, nossos mortos, eu 

peço castigo". 

 
 

Jean Wyllys de Matos Santos 
17 de janeiro de 2014 
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A FABULOSA GERAÇÃO DE GAYS QUE NASCEU PARA 
SER TUDO QUE NINGUÉM QUER 

 
 

Procuro cara assumido, sem complexo de inferioridade por ser gay, que curta o que qui-
ser na cama, sem achar mais bonito ser ativo que passivo. Pode ser efeminado ou discre-

tinho, só não pode reproduzir homofobia e menosprezar quem não é machão. E que te-
nha consciência social, sabendo que ainda há muitos direitos a conquistar, além de não 

ser racista e nem misógino. Se malhar, que seja por gosto e não por pressão externa. 
Que respeite a todos, sem julgar quem “se dá ao respe t ” ou não. 

 
 Infelizmente, essa chamada foi inventada. A rigor, só vemos gays procurando bem-

dotado-dominador-macho-sarado-fora-do-meio. Não é curioso que essas preferências 

sejam exatamente as estimuladas pelo machismo, e que no entanto a justificativa pelo 

desgosto por tipos diferentes seja sempre ―nada contra, questão de gosto‖? Que ―gosto‖ é 

esse, que se molda em uma cultura de opressão? 

 Homens são criados para continuar comandando o mundo. Da mamãe que faz 

questão de estender a toalha largada na cama, passando pela educação sexual que 

manda ―pegar geral‖. Pelo salário superior no mercado de trabalho, até o ―direito‖ de rea-

gir violentamente quando suas vontades ou crenças são desafiadas. Tudo gira em torno 

do macho. A construção da masculinidade segue padrões rígidos que vão da primeira 

roupinha azul até a obsessão pelo tamanho do pau. O problema é que essa construção é 

frágil, ameaçada por qualquer demonstração de ―fraqueza‖. E nesse idioma, o afeto – e 

qualquer coisa que seja lida como ―feminina‖ – vira sinal de fragilidade ou emasculação. 

 É por isso que o papel da BICHA é tão baixo, tão ofensivo. É o homem abrindo 

mão de alguns dos seus privilégios – é impossível abrir mão de todos, já que o gênero 

masculino os carrega por si – para se nivelar por baixo. É como se a bicha desafiasse a 

estrutura de poder somente por existir. E uma ameaça deve sempre ser eliminada, seja a 

socos e lampadadas, seja através da desumanização provocada pela exclusão social. 

Só que há gays que resistem. São bichas destruidoras mesmo, viu viado? 

São os homens que andam de salto ou com maquiagem, que respondem às ofensas com 

um arquear de sobrancelhas. São os lírous, que levantam suas patas e batem o cabelo – 

mesmo quando o picumã é imaginário – ao som de Beyoncé. São os funkeiros, que se 

jogam no chão de perna aberta. Não admitem mimimi homofóbico e VRÁÁÁ, fecham! O 

quê? O tempo, meu amor! 

 O choro é livre e nada é mais hidratante que as lágrimas das inimigas. Apropriam-

se de termos, criam linguagem própria e um andar específico, que desconstrói as prisões 

do gênero. Se libertam dessa hipermasculinidade tão incensada e tão insensata, que se 

julga séria, mas foi inventada. São os xingados, os agredidos, os não curtidos e não pro-

curados. Eles são considerados uma vergonha e responsabilizados por todo o mal que 

nos aflige. Não ―se dão ao respeito‖. Por isso, esses caras lacram. 

Respeito não se pede e nem se conquista, é um direito universal. Desde a criação da i-

dentidade gay – essa caixa na qual foram colocados os mais variados tipos de homosse-

xuais – existe uma guerra por aceitação. Um grito urgente de ―estamos aqui, somos assim 
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e fazemos parte da sociedade tam  m‖. Adequar-se aos padrões do mainstream talvez 

seja uma escolha válida em âmbito pessoal, para alguns, mas resistir ao status 

quo também é preciso. Não há nenhum desrespeito em não se deixar invisibilizar por 

normas machistas de comportamento e desejo. 

 Ninguém quer esse TIPO de gay porque ele é viado, é bicha, é boiola, é baitola 

e mulherzinha. É o filho do vizinho. Se for nosso, é homossexual. Esse ―gay ideal‖ que é 

um cidadão comum, sem trejeitos, que não faz alarde de sua vida e que jamais ofenderia 

a sociedade com demonstrações públicas de afeto. É aquele amigo culto que você nem 

diz que ―por acaso  ‖. É aquele gay inofensivo que fica muito revoltado quando uma bi-

chona joga sua reputação na lama. 

 Para começo de conversa, a homofobia é culpada por privar os sujeitos de sua i-

dentidade. Sempre que o indivíduo homossexual faz alguma coisa, o julgamento é de que 

a homossexualidade é a causa. Se ele é criminoso, é porque esses viados são uns dege-

nerados. Se ele é educado, é porque esses gayzinhos são tão bonzinhos. E isso faz tanto 

sentido quanto dizer que todo brasileiro é malandro  

 Ninguém foi educado para aceitar o diferente. Fomos educados a temer e a repri-

mir – às vezes com violência – o que ameaça a nossa zona de conforto. É por isso que 

nem os próprios gays aceitam sua diversidade. Acontece que nós somos muitos, todos 

diferentes. Aceita, que dói menos. 

 Drags, gírias, lápis no olho, passos de dança  São gritos de resistência! É a cultu-

ra que lutou para que gays pudessem até se casar, adotar crianças e viver discretamente 

atrás de cercas brancas, e que agora se recusa a morrer engolida por suas conquistas. 

Todos querem aceitação, mas ela não pode vir com imposições. É para aceitar, não para 

tolerar. 

 By the way, quem só come também é viado. 

 Liberte-se, seja qual for o seu caminho. Nós não devemos nada por sermos quem 

somos. E isso é fabuloso! 
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