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(Nós estamos aqui, nós somos bichas, acostumem-se a isso!) 

(Queer Nation, 1990)  
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Resumo 

 

 O presente trabalho destina-se a interpretar os discursos proferidos na esfera pública 

acerca da homossexualidade. Tendo-se como substrato de análise a construção da democracia 

moderna através dos processos deliberativos e de representação política, que concedem 

legitimidade aos discursos na esfera pública. Essa deliberação é desenvolvida a partir das 

construções ideológicas estruturadas no interior de seus grupos e, através do discurso, concedem 

materialidade a esta ideologia quando proferida no espaço público, que é a finalidade do discurso 

político. A partir deste arcabouço analisaremos os discursos Anti-LGBTT na Comissão de 

Direitos Humanos durante a 54ª Legislatura, período singular na historia da comissão, quando um 

parlamentar identificado com os setores conservadores assumiu a presidência do órgão colegiado. 

A pesquisa é empreendida a  luz da Análise do Discurso Político para, assim, caracterizar os éthe 

construídos pelos atores políticos, bem como verificar se há a ocorrência do discurso de ódio no 

parlamento, com a utilização da  teoria queer para uma análise política que ajude a entender a 

atuação do movimento LGBTT em contraposição à bancada conservadora na desconstrução do 

discurso heteronormativo, na deliberação pública, pautado no conceito binário de homo/hetero na 

esfera pública.   

 

  

 

 

Palavras-Chave: Discurso, Queer, LGBTT, Conservador, Deus 



8 

 

Abstract 

 

 

The present paper is intended to interpret the discourses given in the public sphere about 

homosexuality. The basis of analysis is the construction of modern democracy through 

deliberative processes and political representation, which give legitimacy to discourses in the 

public sphere. This deliberation is developed from the ideological constructions structured within 

their groups and, through the discourse, they grant materiality to this ideology when uttered in the 

public space, which is the purpose of political discourse. From this framework we will analyze 

the Anti-LGBTT speeches at the Commission on Human Rights during the 54th Legislature, a 

unique period in the history of the commission, when a parliamentarian identified with the 

conservative sectors assumed the presidency. The research is undertaken in the light of the 

Political Discourse Analysis to thus characterize the ethos constructed by the political actors, as 

well as to verify if there is the occurrence of the hate speech in the parliament, with the use of 

queer theory for a political analysis that helps to understand the performance of the LGBTT 

movement as opposed to the conservative panel in the deconstruction of the heteronormative 

discourse in the public deliberation based on the binary concept of homo / hetero in the public 

sphere. 

 

Key Words: Discourse, Queer, LGBTT, Conservative, God 
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1 INTRODUÇÃO 

No Parlamento Brasileiro, quando se discute direito de minorias não raro nos 

deparamos com frases que nos fazem pensar se seriam manifestação de pensamento ou discurso 

de ódio? Frases como as que se seguem são observadas rotineiramente nas deliberações das duas 

casas que compõem o Congresso Nacional. 

"[O]s pais com quem tenho conversado, nenhum tem orgulho de dizer que tem um filho 

gay" (DEPUTADO JAIR BOLSONARO,2011) 

 "As causas de opção sexual (sic), nós sabemos que são inúmeras: aliciamento, 

pedofilia...."(DEPUTADA LILIAM SÁ,2012)  

Ora, são opiniões que aos ouvidos de uma pessoa da Comunidade de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transexuais e Travestis – LGBTTT, não são assim compreendidas apenas como 

simples manifestação de pensamento, tal como falar sobre a raça como um problema não 

representaria, aos olhos da lei, opinião e sim preconceito. Estas falas podem desvelar a intenção 

de negativa de direitos, de não reconhecimento da igualdade e rebaixamento social dos 

indivíduos.   

Então, para se tratarem de minorias, direitos, exclusão e preconceito, é necessário 

discuti-los no contexto democrático e seu significado para as interações sociais.   Ao se pensar 

uma democracia ideal, a participação política é franqueada a todos os cidadãos, sem barreiras ao 

seu exercício e as minorias possuem mecanismos de proteção de seus direitos, bem como de 

liberdade para defender-se contra possíveis abusos da maioria. É, na visão de Robert Dahl (2001), 

um regime no qual o governo é responsivo a todos os seus cidadãos.  

O Estado Democrático pressupõe a inclusão de todos os cidadãos e cidadãs no 

processo decisório, quer direta ou indiretamente, na forma de soberano, com o poder concentrado 

nas mãos do todo o povo. Tal princípio esta insculpido na Constituição Federal de 1998, ao 

enunciar que todo o poder emana do Povo, que o exerce através de seus representantes eleitos ou 

diretamente através de mecanismos de participação direta nos termos propostos pela própria 

constituição.  
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Outro princípio democrático, com relevância significativa para nosso estudo, é a 

liberdade de expressão. É através desta liberdade que na Poliarquia
1
 torna-se possível a 

contestação pública, a possibilidade de que o governo seja confrontado e um posicionamento 

contrário seja manifesto. (DAHL, 2015) 

Entretanto, utilizando-se deste princípio democrático que concede à liberdade de 

expressão posição central para a existência de uma Poliaquia,  surge a face degenerada do 

princípio, o discurso de ódio. Deste modo, o que antes era livre pensar, torna-se um véu para a 

discriminação e o preconceito. Risco ainda maior na esfera pública que, em nome da 

representação do pensamento de um grupo, acaba por ser aceito ou tolerado.  

Tendo em vista que nos últimos anos o crescimento do combate à chamada ideologia 

de gênero
2
, especialmente nas discussões do Plano Nacional de Educação –PNE finalizadas no 

ano de 2014, resolvemos delimitar a investigação a que nos propomos desenvolver e focamos a 

análise nos discursos empreendidos em discussões acerca de direitos da comunidade LGBTT no 

âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados na 54ª. 

Legislatura, mais especificamente as deliberações e as audiências públicas que tenham citado 

LGBTT’s. 

Cumpre ressaltar que historicamente a CDHM é considerada a porta de entrada dos 

movimentos sociais na Câmara dos Deputados e, em especial, do movimento LGBTT. Desde a 

criação do colegiado, em 1995, desenvolve parcerias com este grupo para apresentar suas 

demandas no Parlamento, como demonstram os Seminários LGBTT's, que no ano de 2017 

chegou na sua 14ª edição.  

Por sua singularidade da 54ª Legislatura, um marco da História desta Comissão, que 

desde sua criação sempre fora presidida por parlamentares ligados ideologicamente ao campo da 

esquerda e formalmente comprometidos com a pauta LGBTT, definimos este como período de 

análise. Tal escolha se deu porque no ano de 2013, em razão das escolhas partidárias, a Comissão 

acabou sendo designada ao PSC, que definiu o Pastor Marco Feliciano para a presidência, o que 

gerou inúmeros embates entre progressistas e conservadores, religiosos e LGBTT’s.  

                                                 
1
 Termo cunhado por Robert Dahl para as Democracias modernas, pois não é mais possível um governo onde todos 

participem das decisões como na Antiguidade, mas sim um governo de muitos.  
2  
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 Valendo-se desta atipicidade da legislatura, buscaremos entender a forma como 

aqueles que se posicionaram contrários aos direitos LGBTT's no parlamento expressaram suas 

ideias. Para tanto, utilizaremos as técnicas de análise de discurso da escola francesa, a partir dos 

Estudos de Patrick Charaudeau, combinada com técnicas da chamada PDA – Political Discourse 

Analysis, traduzido no Brasil para Análise do Discurso Político, desenvolvida pelo linguista 

holandês Teun A. Van Dijk, como um ramo da Análise Crítica do Discurso, que nos permite 

tanto uma análise qualitativa quanto quantitativa do discurso.  

A partir destes resultados tenciona-se identificar os conteúdos dos discursos dos 

parlamentares contrários, as ideologias apresentadas na disputa e, desta forma, encontrar um 

padrão de discurso dos parlamentares conservadores.  

Em uma análise auxiliar, o estudo também avaliará a forma como eles nos debates 

alteraram o processo legislativo das matérias que tramitam na comissão direcionadas a esta 

comunidade. 

A pesquisa se justifica pela nossa estrutura de poder, que tem como pilar os 

princípios democráticos influenciados pelo tripé iluminista francês de Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade, o que elimina a possibilidade de conivência com o discurso de ódio, especialmente 

nos espaços de poder. 

A partir deste estudo busca-se jogar luzes sobre a discussão de gênero no parlamento 

e, consequentemente, a abertura para a discussão política de direitos de minorias sexuais 

estigmatizadas. Entender como a teoria queer pode auxiliar a explicar o embate frequente entre 

conservadores e progressistas no parlamento, através do questionamento dos papeis sociais 

atribuídos ao gênero em uma sociedade heteronormativa
3
.  

                                                 
3
 Regras sociais que têm por referência a heterossexualidade, com divisões definidas dos papéis exercidos por 

homens e mulheres na sociedade, os gêneros estão também claramente definidos.  
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 2 DEMOCRACIA  

Ao se tratar da arena política, dos espaços de decisão em uma sociedade democrática, 

é importante que se evidencie sob qual prisma estamos estudando o conceito de democracia. 

Ainda que seja uma forma de governo consolidada, especialmente nas sociedades ocidentais, essa 

conceituação e compreensão que se tem como modelo é primordial para os fins a que este 

trabalho se propõe.  

No presente capítulo vamos consolidar esta visão de democracia que permeará a 

investigação proposta, de forma a guiar as análises que serão empreendidas.  

2.1 Evolução do Conceito 

Por definição, Democracia pressupõe a participação de todos, ainda que na 

conceituação de uma forma degenerada de governo como pensada por Aristóteles(2001), esta é a 

forma de governo que em sua estrutura há presente a premissa da possibilidade de todos tomarem 

parte na coisa pública. 

Segundo Bobbio (1999), a teoria contemporânea de democracia é a confluência de 

três correntes de pensamento político, a saber:  a aristotélica, que a considera uma forma 

degenerada de governo e susceptível aos riscos da demagogia, diferenciando-se tão somente pelo 

número de detentores do poder; a medieval, inspirada na experiência romana, onde a coisa 

pública deveria ser direcionada para os interesses da soberania popular; e, por fim, a moderna 

influenciada por Maquiavel, que entende a democracia como a república, com viés 

eminentemente popular.   

É importante notar que apenas no período medieval a democracia passa a ter a ideia 

de que as leis governam, isto é, o executivo está submetido ao domínio das leis, sob o controle do 

legislador que é o responsável pela função primária do Estado.  O conceito de democracia 

medieval entende que ninguém é mais poderoso que ninguém, que nenhum cidadão pode ser 

oprimido por outro por ser mais poderoso, é uma sociedade horizontal
4
. (BOBBIO, 1999) 

A mudança de visão do mundo encerrada na idade média moldou a estruturação do 

conceito de democracia, retirando aquela visão platônica-aristotélica, centrada na Pólis e não no 

                                                 
4
 Horizontal em relação aos homens livres, os cidadãos. Ela continuava a ser extremamente desigual em relação 

aqueles que não possuiam cidadania.  
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indivíduo. O cidadão não era o fim do Governo, pelo contrário, ele era o meio pelo qual o Estado 

existia e se fortalecia. Os interesses pessoais não possuíam lugar na esfera pública, como pondera 

Arendt (2003), uma vez que este é o espaço privilegiado para os interesses de estado, isto é, 

comum a todos os cidadãos; os interesses pessoais só se deviam ser satisfeitos na privatividade do 

lar. 

Ainda que Aristóteles (2001) tenha compreendido a vida na Pólis como a única forma 

pela qual o indivíduo exista socialmente, que possibilita a completude do ser, a visão do governo 

em nada centra-se no indivíduo, pois a cidade é um fim em si mesma. O governo tinha como 

objetivo a manutenção e proteção da Pólis, os indivíduos se reuniam a fim de garantir leis que 

regulassem a vida em sociedade de modo a fortalecer a cidade. (CHÂTELET; DUHAMEL; 

PISIER-KOUCHNER, 2009) 

“[...] o modelo mais velho (pré-moderno) estava centrado ou estabilizado de uma forma 

diferente, a saber: a colocar em primeiro plano um cosmos ordenado por força divina, 

pelo menos parcialmente acessível à percepção humana, e a pressupor uma 

intencionalidade ou teleologia divino-natural que impregna e orienta todos os seres 

vivos.” (DALLMAYR, 2001, p 15) 

Na antiguidade a cidade surge não da vontade dos homens, mas da força da natureza, 

da necessidade de viver em sociedade inerente ao próprio homem, é uma construção divina. De 

certo modo, essa exigência natural da convivência em sociedade para que o homem exista, do 

cosmos regendo os governos explicam a criação dos governos despóticos, durante parte da 

antiguidade e da idade média. Tal pensamento foi contestado e superado a partir dos trabalhos de 

filósofos políticos iluministas que colocaram o indivíduo no centro de sua observação, através de 

um antropocentrismo não observado anteriormente. Neste momento ganha força o pensamento 

político contratualista, no qual o Estado passa a ocupar a posição de meio para a proteção da vida, 

de organização da vida social e sobrevivência. (DALMAYR, 2001) 

É interessante notar a visão negativa dos filósofos modernos da natureza humana e, 

desta forma, dos próprios políticos, que são compreendidos como indivíduos ávidos por se 

beneficiarem às custas dos menos interessados. “[...]enquanto houver homens, haverá 

vícios"(SPINOZA, 1985, p.31) 

 A democracia, desta forma, passa a ser vista como uma forma de governo capaz de 

lidar com essa natureza negativa do homem. A contribuição ateniense para a compreensão do 
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conceito foi justamente entender que ao se buscar a igualdade de todos perante a lei (isonomia) 

pode-se criar o substrato necessário para evitar que os interesses da minoria se sobreponham ao 

da maioria e, consequentemente, ao da Pólis. (CHÂTELET; DUHAMEL; PISIER-KOUCHNER, 

2009) 

Esta isonomia proposta pelos atenienses é passo fundamental para entender o 

conceito de democracia e do próprio processo de democratização das diversas sociedades.  

Contudo, como bem demonstra Dahl (2001), a democracia não é um processo 

histórico, que tem um desenvolvimento constante ao longo dos anos, pelo contrário, ela surge em 

determinados momentos quando as condições propícias aparecem no seio da sociedade. Observa-

se em diferentes momentos da evolução humana o aparecimento de governos democráticos, que 

por vários motivos são descontinuados. 

Desta forma, não se pode pensar que democracia tem uma perenidade, ela é fruto das 

condições presentes em determinados momentos históricos e das necessidades sociais do 

momento.  

É importante que se note que a democracia vivida na antiguidade pouco se assemelha 

com a vivida na contemporaneidade, o tamanho das populações, a formação dos Estados 

contribuiu para mudar a estrutura social e, portanto, política. Logo, a concepção de democracia 

sofreu alterações que moldaram inclusive a forma de exercício desta forma de governo.  

Na cidade Estado o soberano é o povo, que só obedece a um único senhor, a lei, isto 

é, o pequeno grupo só deve obediência à lei, a qual são igualmente submetidos e, desta forma, 

garante a liberdade destes cidadãos. Governo de magistrados que asseguram a liberdade de não 

serem subjugados por outros, igualdade de serem reconhecidos da mesma forma que os demais 

plenos de direitos, e amparados pela lei, a isonomia de receber o mesmo tratamento da lei. 

(CHÂTELET; DUHAMEL; PISIER-KOUCHNER, 2009) 

A liberdade grega garantida pela igualdade através da lei foi valorizada na 

modernidade, traço que liga o conceito moderno ao conceito clássico. O Governo democrático 

tem como princípio garantira igualdade entre os cidadãos.  

“Os cidadãos não têm outro senhor além da lei: e essa tem como função garantir a 

liberdade de todos e realizar a justiça, punindo o criminoso na proporção de seu crime, 
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devolvendo a cada um o que lhe foi ilegalmente subtraído, distribuindo a cada cidadão 

‘o igual pelo igual’ e o ‘desigual pelo desigual’.” (CHÂTELET; DUHAMEL; PISIER-

KOUCHNER, 2009, p.21) 

Esta é a visão grega, que separa os cidadãos dos servos e escravos, que concede a 

cidadania a uma parte da população e o alijamento de direitos a outra.  

2.2 O Estado liberal e a construção da democracia contemporânea 

O Estado liberal, segundo Habermas (1997)
5
 permite que os cidadãos tenham em suas 

mãos a possibilidade de definir sob quais regras a sociedade será estabelecida; tem a possiblidade 

de escolherem quais leis eles querem obedecer, saem da imposição estatal prescrita por um 

déspota. A revolução liberal dotou as sociedades modernas de uma nova consciência, de uma 

nova concepção de prática política, de legitimidade.  

Enquanto na antiguidade clássica a coisa pública era mais importante que os 

interesses individuais e, principalmente que o labor, na modernidade observa-se a modificação 

desta ideia. O labor passa a ocupar papel de destaque na vida social, a esfera pública antes 

refratária aos assuntos particulares passa a ser contaminada por esses interesses. Com isto, a 

esfera pública sofre uma modificação fundamental para a conformação atual de Estado, ao deixar 

de ser o fim da ação humana para se tornar o meio pelo qual o indivíduo age em busca de 

satisfazer seus interesses. (ARENDT,2001)  

Com a emergência do trabalho como finalidade humana, da acumulação de capital e o 

surgimento de novos atores políticos na arena política, o nascimento do estado liberal criou as 

condições necessárias para o ressurgimento da democracia. Em condições distintas da existente 

na antiguidade, mas necessitando de responder aos mesmos anseios, isonomia e inclusão. 

(DAHL,2001)  

Aliado a necessidade de participação, um novo princípio é incluído na esfera pública, 

o de justiça, antes menos importante, uma vez que a igualdade era uma característica da 

sociedade ateniense. A democracia clássica era justa simplesmente porque todos os cidadãos 

eram iguais, não havia injustiça para com os servos e as mulheres por não figurarem entre os 

cidadãos, logo não cabe a aplicação do princípio.  

                                                 
5
 HABERMAS,Jürgen. Popular Sovereignty as Procedure. In:BOHMAN, James; REHG, William (Org.). 

DELIBERATIVE DEMOCRACY: Essays on Reason and Politics. London, England. The MIT Press, 1997, cap. 2. 
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A fundação do Estado moderno a partir do contrato constitutivo baseou-se no 

princípio de justiça, que a partir do conceito de justo moldaria a forma como a justiça se aplicaria 

àquela sociedade.  

O Estado Liberal lança os contornos da nova ideia de democracia, não mais nos 

moldes da democracia direta, agora pautada na representação, buscando dar espaço aos diferentes 

grupos constitutivos que acabaram por emergir nessa nova estrutura social. As novas relações 

jurídico-políticas advindas destas alterações passam a permear o pensamento político, alterando o 

entendimento do próprio papel do Estado. (CHÂTELET; DUHAMEL; PISIER-KOUCHNER, 

2009)  

Têm-se, então, os novos desafios democráticos, a decisão política pautada na 

soberania popular e a efetiva participação, através do poder disponível de forma igual para todos 

os cidadãos. O alargamento da cidadania liberal coloca um novo desafio: como conciliar a 

diversidade de interesses, o pluralismo de opiniões e as decisões pautadas no consenso da 

maioria. (HABERMAS, 1997) 

Cumpre ressaltar que desde a antiguidade até a modernidade a esfera pública é um 

espaço masculino, viril, sem lugar para o feminino. É a construção de uma sociedade patriarcal e 

machista que tem no masculino o padrão. A estrutura social é de definição de papeis nos quais o 

feminino é recluso ao lar, aos afazeres banais, alijada de participação na esfera pública. É sob esta 

perspectiva que os papeis de gênero são construídos socialmente na modernidade.  

Esta breve reconstrução história se faz necessária para que possamos entender o 

imaginário coletivo formulado acerca da democracia, perceber a forma pela qual as coletividades 

entendem o que seria a democracia e seu papel nesta sociedade, construído através dos séculos. 

Até mesmo a formulação das ideologias que sustentam as opiniões e os discursos. 

2.3 Democracia: Representação, Participação e Deliberação  

A partir da emergência da nova cidadania, nas democracias modernas, a esfera 

pública passa a incluir aqueles que outrora estavam excluídos do poder político ou, para ser mais 

preciso da proteção do Estado. A democracia passou a ser compreendida de outra forma, ainda 

que a participação direta continuasse a ser um ideal, sua incapacidade de realizar-se deu lugar a 

outro tipo de democracia, a representativa. 
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O advento do governo representativo pressupôs uma nova relação entre a autoridade e 

os súditos, alçados à condição de cidadãos. O poder passou a ser reconhecido como 

expressão dos governados e os governantes se viram diante da necessidade de levar em 

conta o interesse e a vontade do povo identificado com a nação. (SILVA, 2009, p.127) 

Nas democracias modernas, ou melhor, Poliarquias, a participação através de 

representação é o que possibilita a inclusão do cidadão nas decisões públicas. Esta é 

compreendida como o fruto de uma escolha, de um processo de participação que dá forma ao 

próprio sistema, o momento solene no qual o cidadão decide de forma direta como influenciar na 

arena política. (DAHL, 2015) 

A esfera pública passa a recepcionar o interesse de maior grupo de indivíduos, que 

possuem a expectativa de que suas demandas sejam atendidas pelo poder Estatal. Com este 

alargamento passa a haver o conflito de interesses, e a disputa pela primazia na apresentação das 

demandas e, consequentemente, em seu atendimento. 

Dahl (2015) chama de inclusão a possibilidade de participar das decisões políticas, de 

ter direito a votar e a influenciar nas decisões. Contudo, se em uma democracia consolidada, 

grupos e indivíduos perdem esse direito, sejam eles políticos ou sociais, o sistema está sob 

ataque, no caminho para tornar-se uma Hegemonia ou uma oligarquia pouco inclusiva. 

Oportunidade Garantias institucionais 

Ter preferencias igualmente consideradas na conduta do 

Governo 

Liberdade de formar e aderir a organizações 

Liberdade de Expressão 

Direito de Voto 

Direito de líderes políticos disputarem apoio 

Fontes Alternativas de informação 

Eleições livres e idôneas 

Instituições para fazer com que as políticas governamentais 

dependam de eleições e de outras manifestações de 

preferências 

Fonte: Dahl (2015)/Adaptado 

Tabela 1- Requisitos de uma democracia para um grande número de pessoas segundo Dahl6 

Conforme descrito na Tabela 1, em uma poliarquia, os indivíduos devem poder 

igualmente apresentar na esfera pública suas preferências, quer de forma individual ou coletiva, 

bem como tê-las consideradas pelo poder público. O não respeito a estas condições inviabilizam a 

existência de um processo democrático de fato, gerando a submissão da maioria à minoria em um 

governo hegemônico.  

A liberdade de expressão e instituições dependentes de eleições são características 

que viabilizam a participação das minorias. Por meio da formalização destes mecanismos, as 

                                                 
6
 DAHL, 2001, p. 27 
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minorias se posicionam na esfera pública e, assim, conseguem apresentar suas opiniões e seus 

interesses com fito a influenciar nas decisões e a se proteger das decisões da maioria que venham 

lhes trazer prejuízos.  

A tirania da maioria, que é um governo hegemônico, defende como dever do Estado 

os interesses do grupo que o sustenta no poder. Esta tirania também pode ser exercida pela 

própria sociedade, quando as liberdades individuais não estão garantidas por força dos interesses 

de um grupo social majoritário, que não reconhece as minorias como sujeitos de direitos. 

(SILVA, 2009) 

Segundo Silva (2009), a atuação da maioria pela inviabilização de acesso das 

minorias a direitos, de ao menos lutarem por eles, pode ser considerada uma deformação de 

governo democrático. Decisões da maioria não podem significar alijamento de direitos das 

minorias. A liberdade social moderna só se concretiza se todos puderem formular livremente suas 

ideias e expuser seus pensamentos, conforme a visão utilitarista de Stuart Mill.  

Ressaltando-se que uma das características chave da democracia, segundo Dahl 

(2015),  é a continua responsividade
7
 do governo às preferências de seus cidadãos considerados 

politicamente iguais. Somando-se a isso, na democracia representativa toda a população está 

representada pelos eleitos escolhidos pelo critério da maioria, isto é, os que obtiveram apoio da 

maioria da população passarão a representar também a minoria.  

Em função deste risco de a maioria oprimir é que em uma democracia ideal existe a 

necessidade da contestação pública e da liberdade de expressão, que buscam resolver os limites 

da representação baseada na maioria. Através do conceito de Ação Comunicativa
8
 desenvolvida 

por Habermas (1997), estes elementos viabilizam a deliberação e a consequente formação da 

vontade geral e que é aceito pelos indivíduos uma vez que a decisão fora tomada a partir da 

discussão e pela sua participação. Tais processos permitem aos indivíduos que deliberam formar 

opiniões, desta forma, tomar decisões mais racionais. (GOMES; LUIZ, 2012) 

A esfera pública habermasiana é aquela em que os indivíduos aptos à fala e à ação 

podem atuar no sentido de participação política nos espaços públicos que são como 

arenas em que, por meio da deliberação argumentativa, discutem sobre os interesses e 

objetivos comuns a serem perseguidos politicamente. Forma-se assim uma vontade 

pública com a participação nas tomadas de decisões políticas. ( (GOMES; LUIZ, 2012, 

p. 71) 

                                                 
7
 DAHL,2001, p. 25 

8
 é capacidade de construção de consenso por meio deliberativo.  
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Ao analisar a ideia de discussão e decisão da maioria trabalhada por Julius Fröbel, 

Habermas (1997) conclui que consenso e maioria só são compatíveis se a formação da decisão se 

pautar pela verdade. O discurso na esfera pública deve compatibilizar a razão e a vontade geral, 

para que o representante tenha uma base formulada por ponderação e mediação para a sua tomada 

de decisão. 
9
  

Fica claro que a esfera pública de Habermas é o ambiente no qual os indivíduos 

discutem suas preferências e buscam criar decisões comuns, a serem apresentadas de forma 

pública para orientar as decisões dos representantes, por meio dos instrumentos 

institucionalizados de decisão política.  

Desta forma, o discurso tem importância central na concretização da democracia 

moderna assentada sobre a representação e a deliberação como forma de incluir o maior número 

de indivíduos no processo decisório. Através da Teoria da Ação Comunicativa de Habermas 

coloca os indivíduos em processo de comunicação para construção de consenso a partir da 

argumentação para evidência a vontade popular. (GOMES, 2015) 

Para Habermas, existe uma correção direta entre ação comunicativa e mundo da vida, 

já que cabe à primeira a reprodução das estruturas simbólicas do segundo (cultura, 

sociedade, pessoa). Assim, sob o aspecto do entendimento mútuo, a ação comunicativa 

serve para transmitir e renovar o saber cultural; sob o aspecto de coordenar a ação, ela 

propicia a integração social; e sob o aspecto da socialização, ela serve à formação da 

personalidade individual. (PINTO, 1995, 81)  

Segundo Gomes (2015), a Democracia Deliberativa de Habermas deposita sobre o 

discurso e a deliberação racional o caminho para a sua concretização, pela qual a tomada de 

decisão é legitimada. A decisão é tomada a partir da discussão ampla e igualitária com aqueles 

que se encontram aptos a discutir.  

A democracia deliberativa se baseia no respeito mútuo entre os indivíduos numa 

perspectiva igualitária, isto é, caracteriza-se por ser uma forma de governo em que 

cidadãos livres e iguais justificam suas decisões políticas mediante um processo em que 

as razões são aceitáveis e acessíveis a todos os concernidos. (GOMES, 2015, p.79) 

É evidente que há um limite nesta teoria habermasiana, uma vez que pela teoria 

crítica, por ele desenvolvida, o indivíduo emancipa-se e atinge a esfera pública por possuir 

discernimento e capacidade cognitiva significativa para discutir e orientar a construção do 

consenso público. Contudo, é um ponto de partida eficiente para a construção de um modelo de 

                                                 
9
 HABERMAS,1997, p. 47 
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democracia deliberativa e compreensão da importância do discurso na inclusão de minorias e na 

tomada de decisão política.  

Para superar este limite Habermas defende o respeito ao arcabouço jurídico 

estabelecido para definir que as deliberações sejam fundamentadas em princípios do Estado de 

Direito
10

, desta forma legitimadas e, em última análise, evitar que a deliberação venha a trazer 

prejuízo ao direito, no caso do presente estudo de minoria.  
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 GOMES, 2015, p.77. 
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3 DISCURSO POLÍTICO 

Como ficou evidenciado no capítulo anterior, a estruturação da democracia moderna, 

em uma sociedade de massas, com problemas de iniquidade e assimetrias, o discurso adquire 

ponto central na tomada de decisão política. Através da deliberação que os representantes eleitos, 

de forma direta, tomam a decisão em nome dos representados. 

Não faremos neste trabalho uma análise da atuação dos Aparelhos Ideológicos do 

Estado, tal como a teoria althusseriana trabalha com relação à formação da linguagem. No 

entanto, a noção de um discurso estruturado a partir de uma ideologia dominante é central para 

entender o discurso político; a visão estruturalista da formação do discurso político orientará o 

presente estudo.  

O discurso político, na visão de Althusser é a realização da ideologia, é o que dá 

forma e estrutura a esta, que por sua vez adquire sua materialidade ao ser apresentada na esfera 

pública, orientadora da ação política.  (SILVA, 2009) 

3.1 A política e a estrutura ideológica do discurso 

Dentro da perspectiva do discurso político é imperioso que retornemos um pouco e 

busquemos compreender a função do adjetivo “político” sobre a palavra discurso, para tanto 

cumpre entender a política em sua formulação anterior a fala, a sua materialização e estruturação 

pública. De forma simplificada é compreender os fatores que toram um discurso político em 

político, o que o distingue de outras formas de discursos.  

A Política pode ser compreendida, numa visão estruturalista, como a batalha entre 

aqueles que querem conquistar o Poder e aqueles que pretendem resistir ao exercício daquele. 

Alguns estados são erigidos sobre essa disputa, as democracias são estruturadas com base na 

forma como se dão estas disputas. (CHILTON, 2004) 

Então, a política é a base da estrutura social, ela que orienta as relações sociais, 

presente em todas as dimensões da interação social. Contudo para o discurso político, tem-se a 

política desenvolvida na arena pública, na formulação das preferências e das decisões que 

impactam sobre o Estado.  
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Nesta batalha pelo poder sempre estarão a seu serviço as ideias políticas, sociais e 

econômicas, na qual a fala exerce papel fundamental. É através da oratória que a ação política é 

orientada, acompanhada e influenciada. (HORVARTH, 2011) 

Desta forma podemos nos encaminhar para a ideia estruturalista de Althusser, na 

medida que a partir da ideologia o discurso adquire a forma que será expresso na arena política. 

A formulação da ideologia se dá em caráter privado, em pequenos espaços, para depois vir a 

público na perspectiva de adquirir o poder e a primazia da formulação política (ALTHUSSER, 

1974) 

As disputas na esfera pública têm por base as estruturas ideológicas que direcionam a 

ação política, o discurso emerge neste momento, quando a ideologia passa para a formulação 

pública do pensamento.   

3.2 Materialização da ideologia pelo discurso 

Ainda que os indivíduos sejam orientados a objetividade nas comunicações, tendo 

clareza nos pontos a serem apresentados e a razão na formulação da fala, os aspectos culturais e 

sociais não podem ser negligenciados na sua participação na estruturação das falas. A 

comunicação não pode ser entendida como isenta de interferências culturais, sociais e políticas.   

(GOMES, 2015) 

A construção da fala é um complexo processo cognitivo de interação de diferentes 

conhecimentos para que a perfeita compreensão da intencionalidade do orador, que precisa inter-

relacionar códigos gramaticais com seus sons, formas de emprego e significados. O emissor da 

mensagem tem que entender a entonação e o significado simbólico
11

 das palavras conforme o 

contexto em que são empregadas, de modo a permitir que a audiência entenda exatamente aquilo 

que está sendo dito; quanto maior o conhecimento destas variáveis, melhor compreendida será a 

mensagem. O orador precisa dominar o conhecimento de usar a língua para demonstrar 

identidades pessoais e sociais, para convencer a audiência de algo. (SCHIFFRIN; TANNEN; 

HAMILTON, 2001) 

                                                 
11

 Simbólico no sentido do significado que aquela palavra carrega para o grupo que se pretende atingir, por vezes o 

uso de palavras, mesmo que banais para um grupo carregam significados pejorativos ou positivos para determinados 

grupos. Por exemplo, ao se falar opção sexual para a população em geral não há grandes problemas, a mensagem é 

razoavelmente compreendida,    Contudo ao usar este mesmo termo direcionado para uma audiência de ativista 

LGBTT`s pode causar desconforto e passar uma imagem negativa em relação a quem fala.  
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Sobre esta fase que os aparelhos ideológicos do estado interferem na formulação da 

fala, é a partir da influência da ideologia que o discurso se forma, como já fora dito. Logo, as 

influencias citadas anteriormente, nada mais são do que a ideologia agindo sobre a fala.  

A ideologia não apenas é parte fundamental na construção dos discursos e da 

compreensão do discurso, mas também é por ele reproduzido. O discurso permite que a ideologia 

seja tornada pública, conhecida e difundida. (DIJK, 2006) 

Nas palavras de Althusser (1974) “[a] ideologia passa então a ser o sistema das ideias, 

das representações, que domina o espírito de um homem ou de um grupo social”
12

. Então é a 

ideologia que situará socialmente a fala do indivíduo, ela que dá estrutura cognitiva ao 

pensamento expresso pela linguagem.  

Através do discurso, formado pela ideologia desenvolvida no interior do grupo a que 

pertencem os indivíduos, que este desempenhará uma de suas principais funções, a produção e a 

reprodução de preconceitos. Através do discurso tido como da maioria ou dominante os 

dominados serão rebaixados e controlados (DIJK,1997). Este ponto será tratado à frente, mas é 

importante notar que é a partir do discurso público que o preconceito ganha sua materialidade 

social e adquire apoio para o compartilhamento do pensamento.  

3.3 Análise do Discurso e o Discurso Político 

O conceito de discurso surge da busca por distinguir significado e sentido da fala ou 

escrita do indivíduo, isto é, da forma como este se comunica com a coletividade. Para 

compreender cada componente e suas interações com o pensamento do indivíduo enquanto ser 

autônomo e componente de uma coletividade, que se faz necessário identificar a maneira pela 

qual essa ideologia ganha materialidade. (GONDIM; FISCHER, 2009) 

Registre-se que o discurso desempenha um papel tanto no nível micro, quando da 

atuação da ideologia nas relações interpessoais, na manifestação desta através das ações 

cotidianas e no nível macro, através da influência da ideologia na formação social, nos papeis 

desempenhados pelos grupos, organizações e instituições. Ele que possibilita essa atuação da 

ideologia, em correlação com os demais fatores históricos e sociais (DIJK, 1997a) 
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 ALTHUSSER, 1974, p. 69 
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Por isso, que o discurso deve ser analisado em sua totalidade, em todas as suas 

dimensões. Como cita Gondim e Fischer (2009), a partir de sua tridimensionalidade, da inter-

relação entre a linguagem, a história e a ideologia. O Discurso não pode ser tomado de forma 

autônoma, sem o encadeamento de fatores que podem influenciar sua formulação e sua 

concretização expressa através da fala. 

[...] a análise do discurso é a análise da fala em contexto, ela ajuda a compreender 

como as pessoas pensam e agem no mundo concreto. A história, o contexto e a posição 

social concorrem para as produções discursivas. (GONDIM; FISCHER, 2009, p. 12) 

 

A função da análise do discurso não é explicar a formação dos comportamentos 

políticos e os motivadores de comportamentos apresentados na esfera pública, pelo contrário, ela 

busca apenas apresentar à forma pela qual a ideologia se integra a estrutura social. A tomada de 

decisão política não é objeto desta disciplina, quer dizer, o que se propõe é o estudo dos meios 

pelos quais os discursos influenciam no surgimento de uma racionalidade política e na regulação 

de fatos políticos
13

.(CHARAUDEAU, 2015) 

A linguagem da política não é simplesmente uma linguagem técnica que se possa 

caracterizar univocamente. Como a própria política, ela é pluralissignificativa, penetra 

todas as esferas da vida social e se ajusta às diferentes tarefas requeridas por ela. 

(FANTINATI, 1990, p. 2) 

 

Buscar os significados e as estruturas do pensamento materializado pelo discurso 

contribui para compreender a própria atuação política do indivíduo. A compreensão da forma 

como a ideologia formata o discurso possibilita uma melhor compreensão da ação política.  

Temos então nosso objeto de estudo o discurso político, que pode ser definido como 

aquele desenvolvido na esfera pública por políticos profissionais ou institucionais, como descreve 

Teun Van Dijk
14

 (1997). 

Por Discurso Político, a definição trazida por Patrick Charaudeuau (2005), entendemos 

ser a interação de diferentes fatores na formação da fala que é apresentada na esfera pública, no 

espaço que Arendt (2003) define como aquele onde o indivíduo se realiza como tal, fora das 

                                                 
13

 Não podemos deixar de lembrar que o próprio discurso é um fato político influenciado pela forma objetiva com 

que os indivíduos produtores do discurso desenvolvem em relação ao mundo que os cercam.  
14

 DIJK, Teun Van. What is Political Discourse Analysis. 1997.  
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barreiras impostas pela vida privada. Por esta visão, a linguagem tem como função dar sentido a 

ideologia, estabelecer conexão entre o contexto da fala e as interações psicológicas e sociais para 

a sua formação.  

É importante notar que, diferentemente do discurso ordinário, o político está pautado 

na disputa por poder de forma explícita, ele demonstra lado, delimita sua intenção ou ao menos 

sua posição no imaginário coletivo. (PINTO, 2005) 

Ressalte-se que o discurso político não encerra o conceito de política, pelo contrário, 

ele é mais um elemento constitutivo das ações desenvolvidas no campo político, contudo, 

somente haverá política se houver discurso. É a linguagem que concretiza a ideologia, como já 

fora descrito, é através dela que os signos políticos ganham compreensão e a ideologia ganha 

materialidade. (CHARAUDEAU, 2009). 

No plano da linguagem certamente existe um lugar no qual se inscreve o discurso 

político, aquele em que precisamente se encontram opinião e verdade em uma relação 

dialética entre a construção da opinião, na qual desemboca o julgamento reflexivo, e a 

verdade, que surge da ação e do ato de decisão. (CHARAUDEAU, 2009, p. 45) 

Não podemos perder de vista que o discurso político não é todo aquele realizado na 

esfera pública, nos espaços oficiais de poder. Ele diferencia-se do discurso do magistrado ou ao 

menos deveria, pois estes estão constritos ao mundo legal, limitados pelo poder das leis, 

tecnicamente estruturado e formulado, enquanto o discurso político tem o propósito de 

influenciar a opinião pública, dissuadir seus interlocutores de posicionamentos, valorizar 

ideologias, reduzir oposições; são influenciadas pelos grupos de pressão, pelos partidos, enfim, 

tem vetores de influências e direcionamentos distintos dos burocratas e magistrados. 

(FANTINATI, 1990) 

O ambiente em que o discurso toma assento é o de deliberação política propriamente 

dita, no qual as decisões são levadas a cabo. Ele deve ser pensado sob a ótica da decisão. O 

agente do discurso deve estar investido da representação, obtida através do mercado eleitoral e da 

disputa pelo voto.  

Contudo, o discurso sempre envolverá, entre outras coisas, a promoção das 

representações, através de uma representação geral, capaz de ser assimilada pelo ouvinte. Precisa 

demarcar uma posição clara, dentro de uma dada perspectiva social, isto é, orientar sua fala ao 
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que um grupo que se pretende representar espera. Este trabalho é para garantir a legitimidade, 

para que sua fala não seja compreendida como falsa, que garanta veracidade naquilo que está 

sendo dito e, principalmente ouvido. (CHILTON, 2004) 

Logo, além de sua posição ideológica, sua perspectiva social, o discurso precisa ser 

localizado espacialmente, entender o local onde ele se localiza no espaço público. Segundo 

Charaudeau (2015), há três instâncias básicas de localização: a política, a midiática e a cidadã. 

Tendo cada uma dela sua própria localização. Sendo a primeira a arena política propriamente 

dita, o espaço de poder, de decisão, onde os atores encarnam a representação política; a midiática 

é a que ocorre fora da arena política, mas busca influenciar na governança através de movimentos 

de criação de opinião pública; por fim a cidadã é a instância reivindicatória, aquela desenvolvida 

nas ruas, através da qual a militância política é exercida pelo cidadão comum.  

Vale ressaltar que, com o crescimento do uso das mídias sociais e o crescente acesso 

à rede mundial de computadores
15

, a instância midiática deixou de ser um espaço exclusivo dos 

detentores do poder da mídia, havendo uma forte penetração dos atores das outras instâncias, 

principalmente a política. Este alargamento da presença aumentou o tamanho da arena em relação 

a um momento anterior, quando apenas os detentores do poder econômico possuíam acesso e 

eram responsáveis por orientar os rumos das discussões empreendidas neste espaço. 

Não é objeto de este estudo analisar a influência da mídia e tampouco das mídias 

sociais sobre o discurso político, contudo não podemos negligenciar sua influência na maneira 

como os discursos se processam. A visibilidade e o alcance de um discurso utilizado numa rede 

social, por exemplo, tem grande impacto na imagem e na forma como um politico se posicionará 

em relação ao seu eleitorado, com uma resposta imediata o que torna as discussões em espaços 

outrora menos nobres como o plenário da CDHM em um importante local de apresentação do 

discurso.  

Posto isto, entendemos ser necessário compreender a forma pela qual os discursos são 

identificados pelo público, os mecanismos pelos quais o orador se conecta com a audiência e a 

imagem que ele constrói de si e a que os interlocutores elaboram dele.  

                                                 
15

 Incluindo aqui os telefones móveis através dos smartphones. 
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3.4 O Discurso e a construção do ethos 

O Ethos é o que caracteriza o discurso, o que traveste o locutor das qualidades que se 

pretende fazer acreditar que ele as tenha, aquilo que garante o reconhecimento do discurso a que 

um grupo identifica. Está centrado na percepção do interlocutor sobre o agente do discurso, no 

que caracteriza o locutor, na forma como aquele vê este. (CHARAUDEAU, 2015) 

O ethos relaciona-se ao cruzamento de olhares: olhar do outro sobre aquele que fala, 

olhar daquele que fala sobre a maneira como sele pensa que o outro o vê. Ora, para 

construir a imagem do sujeito que fala, esse outro se apoiam ao mesmo tempo nos dados 

preexistentes ao discurso – o que ele sabe a priori do locutor – e nos dados trazidos 

pelo próprio ato de linguagem. (CHARAUDEAU, 2015, P.115) 

Através dos elementos cognitivos compartilhados pela audiência, os elementos 

trazidos pelo orador, pelo cruzamento das informações apresentadas ao público o político forma a 

sua imagem pública e que caracterizará seu discurso e possibilitará que ele atinja o seu objetivo 

na esfera pública. A função sintática das palavras na formação das sentenças, para construção dos 

significados; os pronomes empregados, em suma, a forma como a linguagem forma uma imagem. 

Desta forma, a audiência, aqueles a quem o discurso se destina, se utiliza de símbolos 

presentes no discurso para construir o ethos, a imagem do orador, permitindo, desta forma, que o 

discurso surta o efeito pretendido. Com base nesta construção que o ouvinte formará uma opinião 

sobre a veracidade ou não do que está ouvindo, se ele se identifica com o discurso. 

(GOMES,2014)  

“O ethos é bem o resultado de uma encenação sociolinguageira que dependo dos 

julgamentos cruzados que os indivíduos de um grupo social fazem uns dos outros ao 

agirem e falar.”(CHARAUDEAU, 2015, 118) 

Então, para criar uma sistemática, Charaudeau (2015) propõe categorias de Ethé, 

diferenciando-os em dois tipos: credibilidade e identificação. Os primeiros referem-se a discursos 

que fazem apelo à razão, que levam o interlocutor a aceitar o orador, de que aquilo que ele fala é 

crível e deva ser levado em consideração. Os segundos relacionam-se à imagem propriamente 

dita, como sua figura será apreendida pela audiência, pelas expectativas que deverão ser supridas 

pelo orador em relação àquele a que se destina o discurso.  

Toda construção do ethos se faz em uma relação triangular entre si, o outro e um 

terceiro ausente, portador de uma imagem ideal de referência: o si procura endossar 

uma imagem ideal; o outro se deixa levar por um comportamento de adesão à pessoa 
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que a ele se dirige por intermédio dessa imagem ideal de referência. (CHARAUDEAU, 

2015,137) 

 

O cruzamento de expectativas, imagens construídas e idealizadas é que dão forma aos 

discursos, produzidos de forma dinâmica a partir da interação entre o orador, a audiência e o 

contexto. O discurso tem que ser observado a partir desta relação permanente.  Portanto o 

discurso, ganha forma não só no processo de vocalização, mas também na forma como o ouvinte 

interpreta os distintos signos.  

ETHOS 

Credibilidade Identificação 

Sério 

Característica 

Potência 

Característica Sub-Ethos 

Desenvolvido a partir de índices 

corporais como rigidez, autocontrole, 

comedida. 

O limite é a austeridade, quando a 

percepção social seria negativa. 

Imagem de confiança. 

Potente, enérgico, 

forte por natureza, 

robusto, 

incontrolável 

Viril – conquistador, populista, 

violento em relação aos inimigos 

Populista - destemido 

Ativo – militar, 

Virtude 
Exemplo social, fiel, sincero, 

honesto, transparente. 
Caráter 

Forte, com caráter 

marcante, crítico, 

se expressa com 

falas indignadas 

com justificativa 

para tal, reativo. 

Provocação – busca a reação do seu 

opositor. 

Polêmica – negar as afirmações do 

opositor, acusações ao opositor 

Advertência – alerta o seu 

interlocutor de uma posição, 

admoestação. 

Força tranquila – vontade de vencer, 

confiante, sereno, pastor que guia o 

rebanho. 

Controle de si – equilibrado, discreto, 

não faz declarações polêmicas na 

mídia. 

Coragem – enfrenta qualquer 

adversidade. 

Orgulho – ambicioso, defende 

valores e a identidade de seu povo. 

Firmeza – e a versão atenuado do 

orgulho, forte, mas sem a irritação e a 

agressividade. 

Moderação – negociador, busca do 

consenso, conciliador. 

Competên

cia 

Habilidoso, capacidade de exercer o 

poder, capacitado, preparado 

Inteligênc

ia 

Desperta respeito 

e admiração. 

Culto. 

Malícia/Astúcia – jogador, 

dissimulado, aparência de decidido. 

  
Humanid

ade 

Demonstrar 

sentimento, 

compaixão 

Sentimento – expressar em 

momentos específicos (risco de 

demonstrar fraqueza) 

Confissão – Desconstrução de 

críticas, reconhecer uma fraqueza 
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Gosto – apresentação dos gostos 

pessoais na esfera pública, com 

moderação. 

Intimidade – construído com apoio da 

mídia, com auxílio de jornalistas 

próximos. Controle da imagem na 

exposição midiática. 

  

Chefe 

Busca a adesão da 

audiência – inter-

relação entre o 

sujeito político e 

o sujeito cidadão. 

O guia, o 

soberano, o 

comandante. 

Guia supremo – O líder de um grupo, 

associado com o grupo que o origina. 

Guia-Pastor – aquele que arrebanha, 

que mantem o grupo unido. 

Guia-Profeta – Responsável pelo 

passado e pelo futuro do grupo, 

agregador para o futuro. 

Chefe-soberano – o Líder nato, capaz 

de guiar um povo, construção de 

valores que passam a ser partilhados 

pelo grupo. 

Comandante – Autoritário, agressivo, 

dominador. 

Soberania sagrada – arrependimento, 

reconciliador. 

  

Solidarie

dade 

Preocupa-se com 

as necessidades 

dos outros e 

partilha desta 

necessidade e se 

responsabiliza 

pela resolução. 

Escuta o outro e 

suas demandas. 

 

Fonte: Charadeau(2015) 

Tabela 2 – Classificação de diferentes ethe proposto por Charaudeau (2015). 

 

A Tabela 2 apresenta, de forma reduzida, a maneira como Charaudeau (2015) 

apresenta as diferentes formas de apresentação Éthe pelos oradores. Cada uma equivale a uma 

forma de se apresentar aos interlocutores. Registre-se que um mesmo orador pode apresentar 

mais um de um éthe combinados, quer dizer, por vezes a imagem é formada a partir da 

combinação deles. Há um ethos dominante e os subjacentes que constitui a imagem que se busca 

reforçar. 

Segundo Charaudeau (2015) o discurso político e quase sempre uma justificação de 

seus atos, quer a priori ou a posteriori, com vista a dar explicações a audiência sobre seus 

posicionamentos e ações no campo político. Sem que com isso ele aparentemente esteja 
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confessando
16

 ter agido ou que agirá de uma forma, pelo contrário, ele constrói ao destinatário da 

mensagem o caminho entre a intenção e o resultado. 

[...] A influência que teria  [o discurso] – importante em um regime democrático , uma 

vez que é o discurso que estabelece a ligação entre a instância de poder e a instância 

cidadã – passaria mais pelo afeto que pela razão; mais pelos sentimentos irracionais 

provocados no cidadão que pela reflexão; mais pela oferta de imagens pessoais que se 

faz circular no mercado político que pela oferta de argumentos que poderiam ser 

discutidos. (CHARAUDEAU, 2015, p.180) 

É o discurso que envolve o indivíduo a uma ideia, construído a partir dos elementos 

cognitivos já absorvidos pelo ouvinte, a partir de uma série de construções elaboradas no interior 

dos grupos a que pertencem.  Aliado a gestuais, a estilo de fala, o indivíduo aceita aquele 

discurso e o convalida.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
16

 Confissão é um ato de arrependimento, onde além de justificar o autor do discurso ainda demonstrará o 

arrependimento de seus atos e promessas de mão mais repetir. (CHARAUDEAU, 2005) 
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4 LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DISCURSO DE ÓDIO 

Como destacado no Capítulo 1 do presente estudo, para que exista uma contestação 

pública e as minorias possam expressar na esfera pública seus interesses, a liberdade de expressão 

tem que ser garantida para que o Estado Democrático exista. É este o princípio que permite o 

próprio fortalecimento da democracia, pois através da liberdade de contestar publicamente as 

ações estatais é que as poliarquias se consolidam, conforme defendido por Dahl (2003). 

É através do direito de os indivíduos elaborarem livremente seu pensamento que as 

ideologias se estruturam e os diferentes grupos se formam. É através deste princípio que outras 

liberdades se fundamentam, como a liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de 

associação, por exemplo. Com fulcro nestas liberdades que o Estado liberal se formou, por meio 

da formulação da ideologia revolucionária que culminou com as mudanças estruturais do Estado 

moderno. (FREITAS; CASTRO, 2013) 

Entretanto, esta liberdade quando exercida de forma negativa, surge o discurso de 

ódio, no qual grupos são estigmatizados, marginalizados e até mesmo vilipendiados por conta de 

um discurso que evoca o direito à liberdade de expressão para poder discriminar. Discutiremos 

agora a relação causal entre a liberdade de expressão e o surgimento do discurso de ódio.  

4.1 Liberdade de Expressão: um princípio democrático 

A liberdade de expressão situa-se dentro do que podemos chamar de direitos 

fundamentais do cidadão. Princípio cuja promoção permite a construção da dignidade da pessoa 

humana, pelo qual o indivíduo é alçado à posição de primazia do interesse do Estado. (FREITAS; 

CASTRO, 2013) 

O Estado moderno elevou a proteção do ser humano à condição de direito 

fundamental e a liberdade de expressão desenvolve importante papel para este fim, inclusive na 

garantia de outros direitos. Através deste que os indivíduos expressam sua opinião e difundem 

informações no espaço público. (MIHAJLOVA; BACOVSKA; SHEKERDJIEV, 2013) 

Dentro da perspectiva de garantia dos direitos individuais, a liberdade de expressão 

garante aos indivíduos realizarem suas próprias escolhas e a adesão a diferentes formas de 

pensamentos.  

Assim, na ordem jurídica contemporânea, a liberdade de expressão consiste, em sentido 

amplo, num conjunto de direitos relacionados às liberdades de comunicação, que 

compreende: a liberdade de expressão em sentido estrito (ou seja, de manifestação do 
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pensamento ou de opinião), a liberdade de criação e de imprensa, bem como o direito 

de informação. (TÔRRES, 2013, p.62) 

Depreende-se daí que este direito é condição preponderante para que exista o discurso 

público. A manifestação pública do pensamento só possui condições de ocorrer quando há 

garantia estatal, dela deriva o direito de informar e ser informado, de construção de uma 

identidade pública pautada no discurso, enfim, a da própria cidadania.  

O reconhecimento constitucional do direito de expressão compreende a possibilidade de 

exteriorização de crenças, convicções, ideias, ideologias, opiniões, sentimentos e 

emoções, pelas mais diversificadas plataformas informativas hoje existentes. A proteção 

conferida pelo direito de expressão vai além do ato de poder pensar e alcança a 

possibilidade de divulgar o que se pensa, com o mais variado conteúdo, visto que as 

mensagens não podem ser restritas em razão das motivações políticas, econômicas ou 

filosóficas que lhes sejam subjacentes, ou em função de sua suposta banalidade ou 

relevância. (ROTHENBURG; STROPPA, 2015, p. 3) 

A legislação brasileira recepciona este entendimento, compreendendo que o bem a ser 

tutelado é o pensamento, materializado através do discurso. Retornando, aos pressupostos 

democráticos, a igualdade entre todos os cidadãos acarreta na liberdade para que todos opinem e 

apresentem seu pensamento em público. O cerceamento deste direito cria desigualdade, o que 

contraria a própria essência democrática.  

O que, em nosso ver, partindo-se da noção de soberania popular, pode-se entender 

que o povo, como soberano, fortalece o conceito de liberdade de expressão. Ora, se o povo é o 

detentor da soberania, é a autoridade detentora do poder do Estado em sua essência, como 

poderia ele ser limitado, pelo Estado, em seu direito de exprimir publicamente suas opiniões? 

Entende-se, então que o povo deve ter o direito de discutir e trocar informações com seus iguais. 

A censura baseada tão somente nos interesses do Estado tem o efeito de retirar a soberania das 

mãos do povo e assumir este papel, traduzido na formulação de políticas públicas contrárias aos 

interesses da população. (WEINSTEIN, 2010) 

Toda esta discussão sobre a liberdade de expressão só foi possível a partir da criação 

do Estado Liberal burguês, que cria este direito como uma das liberdades individuais a serem 

garantidas pelo Estado, sem possibilidade de questionamento, quer do Estado, quer de outrem. 

Contudo com o surgimento do Estado social, essa liberdade passou a ser relativizada, quando o 

bem-estar do cidadão e a dignidade da pessoa humana tornam-se direitos fundamentais; desloca 

sua função do direito individual, que passa a ser compreendido pela ótica coletiva, sendo 
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necessária a fruição de um direito coletivo sob pena de o instituto perder sua função. (FREITAS; 

CASTRO, 2013) 

4.2 Limites da Liberdade de Expressão 

O Estado Social coloca um novo desafio às sociedades contemporâneas, o de 

compatibilizar as liberdades individuais com a liberdade coletiva, dentro da perspectiva da 

dignidade da pessoa humana. Para tanto, seu equacionamento não é possível sem a compreensão 

do princípio da igualdade para a democracia.  

Se alguns membros da sociedade recebem maiores oportunidades do que outros para 

expressarem seus posicionamentos e seus pontos de vista, é provável que suas políticas 

prevaleçam. (DAHL, 2001) Logo, se há distorção na participação dos indivíduos, e o direito não 

está igualmente distribuído em toda a sociedade, o direito daqueles que ascenderam à esfera 

pública poderá entrar em confronto com o daqueles que estão alijados da deliberação política.  

Segundo Dahl (2001), um país que mantenha uma maioria detentora de direitos e que 

domina a minoria coloca em risco o sistema democrático, pelo simples fato de um dia esta 

minoria levantar-se contra esta situação e passar a exigir direitos, caso seja reprimida, não 

estaremos mais em uma democracia. Portanto, os interesses da minoria precisam e devem ser 

acolhidos pelo Estado para que o sistema esteja em harmonia.  

Ainda que a liberdade de expressão seja um princípio consolidado nas democracias 

modernas, muitas são as barreiras para o seu exercício, o que inviabiliza inúmeros indivíduos e 

grupos de exercerem seus direitos, tais como a pobreza extrema, educação deficiente, 

preconceitos diversos, enfim, características que diferenciam os indivíduos e os colocam em 

desvantagem em relação aos grupos dominantes
17

. A liberdade não pode ser compreendida como 

um poder arbitrário, mas um direito relativo e cujo exercício o coloca responsável pelos outros. 

(RESTREPO, 2013) 

Sob esta perspectiva, a liberdade de expressão não pode estar acompanhada da 

permissão para oprimir, isto é, a maioria não pode adotar um discurso público de opressão da 

minoria, que pela sua incapacidade de influenciar nas decisões políticas, é estigmatizada e 

                                                 
17

 CARLSSON, Ulla. Freedom of Expression in Transition:a Media Perspective. Prefácio In: EDSTRÖM, Maria; 

KENYON, Andrew T.; SVENSSON, Eva-Maria(org.). Blurring the lines: Market-Driven and Democracy-Driven 

Freedom of Expression. P. 19-29 
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excluída da deliberação pública. A liberdade de expressão deve, então, ser entendida de forma 

relativa e não mais absoluta, como ocorre no Estado Liberal.  

 [...] a liberdade de expressão, como os demais direitos fundamentais, pode sofrer 

restrições coerentes com sua amplitude constitucional, derivadas da colisão com outros 

direitos também reconhecidos como essenciais. As restrições também podem decorrer 

de regulação, para viabilizar o exercício dos diferentes direitos fundamentais. 

(TÔRRES, 2013, p. 70) 

Temos então o respeito à dignidade da pessoa humana como um valor a ser garantido 

pelo Estado e este não pode ser afrontado pelo direito á liberdade de expressão. Sob a ótica 

democrática, pressupõe-se que a igualdade entre os indivíduos, que gozam de todos os direitos de 

forma idêntica, disfruta do direito à liberdade de expressão somente com a garantia de que este 

direito não poderá afrontar o dos outros. Quando expressar-se na esfera pública, esta liberdade 

pode torna-se instrumento de dominação, sai de seu contexto de viabilizar a igualdade e passa a 

produzir iniquidades, significa dizer que deixa de ser liberdade e passa a ser opressão. 

(RESTREPO, 2013). 

No direito brasileiro, a carta magna ao dispor sobre a liberdade de expressão torna 

também evidente seus limites, ao dispor que os demais direitos fundamentais e bens 

constitucionais serão limitadores daquela liberdade. (ROTHENBURG; STROPPA, 2015) 

Contra esta interpretação, há aqueles que advogam ser a liberdade de pensamento, 

anterior a expressão, não passível de limitação e os indivíduos, por este entendimento,  têm 

direito a uma opinião, mesmo que esta desagrade a outrem. Contudo, o direito de pensar não 

resguarda o direito de expressar, o indivíduo é livre para pensar o que quer que seja, contudo a 

expressão pública deste pensamento, está limitada por um valor superior, como a dignidade da 

pessoa humana, que está acima das preferências individuais e deve ser respeitada sob qualquer 

circunstância. (STAKIC, 2011) 

Em sua essência é através desta liberdade que temos garantida a troca de 

conhecimento e o pluralismo de ideias para a concretização da democracia e o enriquecimento do 

discurso político. Deste modo, sua limitação faz-se necessária para que se encaixe em sua função 

e não sirva a outro propósito, contrário ao qual está estabelecido. (MIHAJLOVA; BACOVSKA; 

SKERDJIEV, 2013) 

O que corrobora a visão de Restrepo (2013), através da qual quando há risco de 

choque entre princípios fundamentais, a lei deve vir regular, para evitar que, como citamos 
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acima, a liberdade de expressão seja instrumentalizada como meio de dominação.  Deve haver, 

deste modo, a repressão legal sobre o agente do discurso para que se evite o confronto de direitos. 

Sendo a lei uma construção política derivada da representação democrática, a 

limitação se torna uma consequência natural do processo democrático. Ora, como fora 

demonstrado, o Estado moderno assenta-se na premissa da submissão dos indivíduos à lei que, na 

visão de Habermas (1997), escolhe as regras a que quer se submeter. Então, a construção legal de 

proteção da dignidade da pessoa humana tem o aceito tácito de todos os indivíduos.  

A não limitação da liberdade de expressão, a permissão para falar o que quiser sobre 

o que quiser e como quiser retira abre espaço para um tipo de discurso que tem por finalidade 

estabelecer diferenciação entre os indivíduos e promover a desigualdade entre os cidadãos.  

4.3 Discurso de Ódio 

A contestação pública e o dissenso são características importantes de uma sociedade 

democrática. O direito de manifestar-se contrariamente à algo insere-se no direito à liberdade de 

expressão, como trabalhado na seção anterior, no entanto, o uso desta liberdade pode servir como 

o véu protetor para o surgimento de um discurso de ódio. 

Uma visão de mundo mistificadora e racionalizações da desigualdade não persiste 

apenas porque ela traz vantagens às elites que se beneficiam do status quo. Entre os 

excluídos, uma visão de mundo tão autonegativa pode ajudar a tornar uma existência 

miserável e, frequentemente, humilhante, mais suportável e compreensível. (DAHL, 

2001, p. 108) 

Em Países com intenso pluralismo subcultural observa-se sistema político menos 

competitivo, pois a tomada de decisão torna-se dificultada e acaba por restringir a decisão nas 

mãos de uma minoria. (DAHL, 2001)  

A tolerância com a discriminação e a falta de mecanismos capazes de impedir seu 

surgimento e fortalecimento, pode levar a uma situação de dominação e exclusão social. O que 

leva risco para todo o sistema democrático. 

 Pela construção de um discurso dominante e opressor configura-se possibilidade de 

controle sobre um grupo, tal como ocorreu nos EUA com os negros. Como observado por Dahl 

(2015), a dominação exercida pelos brancos, através de um discurso racista, submeteu o país a 

duas formas distintas de governo, uma poliarquia para os brancos e uma Hegemonia pouco 

inclusiva para os negros. O que gerou problemas sociais graves e que culminou em confronto e 

violência.  
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Após a segunda grande guerra, as democracias ocidentais passaram a tratar da 

regulação legal do discurso de ódio, em uma resposta aos horrores vividos por judeus, ciganos e 

homossexuais durante o holocausto e a propaganda racista e homofóbica que a justificou. Esta 

busca se justificou pela tentativa de se evitar o surgimento de um novo pensamento nazifascista. 

(ROSENFELD, 2001)   

É o que seria este discurso de ódio? todo aquele que tem por objetivo reduzir e 

rebaixar um indivíduo ao realçar aquilo que o caracteriza, que o distingue. Outra característica é 

que as ofensas não são desferidas contra o indivíduo de forma singular, são ataques aquele 

coletivo que ele faz parte. (MIHAJLOVA; BACOVSKA;SKERDJIEV, 2013) 

Este tipo de discurso está inserido em uma complexa relação que vincula liberdade de 

expressão, direitos individuais, coletivos e de minoria, bem como fundamentos democráticos 

como dignidade, liberdade e igualdade. Por conta desta complexidade que sua definição é 

contestada frequentemente por grupos que se sentem tolhidos em sua liberdade de expressar uma 

opinião. (GAGLIARDONE ET AL, 2015) 

Tal discurso busca, então, atacar o coletivo, retirar a legitimidade e a humanidade 

daquele grupo, em nome de um pensamento, realçando as características que os diferenciam e 

utilizando isto como justificativa para redução ou negativa de direitos. Para melhor caracterizá-lo 

é preciso entender que ainda que a ofensa tenha sido direcionada a um indivíduo, todo o discurso 

é estruturado na acentuação das diferenças entre o ofensor e o grupo a que aquela pessoa pertence 

ou se quer que ela passe a ser identificada
18

.  

Baseado nesta visão de diferenciação entre o orador e o receptor do discurso de ódio é 

que o preconceito é exteriorizado. É um ato que tem por finalidade propagar e reproduzir 

desigualdade, ao buscar justamente demonstrar haver diferenciação entre um grupo em relação a 

outro.  

Tendo-se em vista que o discurso público tem por objetivo a deliberação, a formação 

de um consenso, conforme proposto por Habermas (1997), o discurso de ódio não teria espaço, 

uma vez que ao estar baseado em um pensamento segregacionista e excludente, permeado pelo 

preconceito ele não contribuiria ao debate, nem na formulação de consensos.  

                                                 
18

 A pessoa não precisa ser homossexual para sofrer uma agressão homofóbica, ao se tentar criar a identificação da 

pessoa com o grupo a partir do reforço de estereótipos com fito a reduzi-la, como uma forma de agressão é 

considerado um discurso de ódio.  
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A simples contrariedade de pensamento não ensejaria a restrição ao discurso de 

dissenso, mas o discurso ofensivo e preconceituoso não poderia, pelas próprias limitações legais, 

adentrar o espaço público.  

Contudo, como demonstra Rosenfeld (2001), após as ações que fortaleceram a 

compreensão do significado do nazismo e do anti-semitismo por ele propalado, resultaram em 

forte repúdio social a esta ideologia, os racistas aprimoraram suas técnicas discursivas, 

trabalhando seus conteúdos de forma mais sutil e, deste modo, fugir do enquadramento como 

discurso de ódio. Tentam mascarar seus ideais segregacionistas e racistas como um mero debate 

ideológico.  

A apresentação de conteúdos preconceituosos na forma de opinião relevante para o 

debate público vem gerado inúmeras controvérsias sobre o que seria ou não discurso de ódio. 

Uma vez que, ao ser apresentado de forma velada, pode não se enquadrar no discurso de ódio 

clássico. 

Para tratar desta questão, Rosenfeld (2001) sugere duas categorias de discursos de 

ódio. A primeira é o discurso de ódio formal (hate speech in form), aquela que está claramente 

posta, com todos os elementos constitutivos presentes; a segunda é o discurso de ódio material 

(hate speech in substance) que seria o discurso velado, sem a presença do insulto claramente 

posto, mas que possui a mesma repercussão sobre os grupos ao qual se destina. 

Fica evidente que o discurso de ódio material é bem mais complexo de se combater, 

pois depende de muitas variáveis para serem analisadas, inclusive as intenções do orador, as 

estruturas de linguagem, enfim, devem-se fazer a análise do discurso em sua totalidade para que 

se depreendam as verdadeiras intenções do orador. 

Então, nos espaços de deliberação pública, por conta deste refinamento do discurso 

preconceituoso, é o discurso com conteúdo de ódio não propriamente evidenciado que se 

manifesta. Este fato é observado por Schâfer, Leivas e Santos (2007), ao analisar as denúncias 

contra parlamentares em razão de suas manifestações com conteúdo homofóbico.  

Pensar o discurso de ódio nas manifestações do parlamentar permite, num primeiro 

momento, que ele seja identificado, demarcando-se a expressão como fora do campo 

democrático. Isso possibilita marcar, isolar e combater essas falas dentro do contexto 

da dinâmica parlamentar. Por isso, adquire relevância no contexto político-jurídico 

compreender que certos discursos transgridem as fronteiras daquilo que pode ser aceito 

em uma democracia ancorada em direitos humanos. (SCHÄFER; LEIVAS; SANTOS, 

2007) 
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Tais discursos se encontram amparados no instituto da imunidade parlamentar, que 

confere aos parlamentares a liberdade para não serem criminalizados nas esferas penal ou cível 

por suas opiniões, palavras ou voto no exercício do mandato
19

. Então, forma-se um conflito entre 

o direito da minoria, de não ser achacada, e a do parlamentar de não ser tolhido em seu direito de 

fala.  

A própria condenação do discurso de ódio ainda não está pacificada, há legislações 

que punem pela presença do discurso pela incitação ao ódio e o insulto a grupos determinados, 

enquanto outros buscam proibir referencias e/ou expressões que retirem a dignidade de indivíduo 

ou grupo. Há uma confusão entre ofensa a honra e disseminação de ódio, o que vem impedindo a 

adoção de leis mais robustas e que caracterizem de forma mais clara.  (MIHAJLOVA; 

BACOVSKA; SKERDJIEV, 2013) 

Em uma interessante análise do discurso anti-LGBTT no parlamento Sérvio,  Stakic 

(2011), fez importantes achados acerca da forma como a homossexualidade é retratada nos 

discursos: são trabalhados estereótipos que representam a homossexualidade como moral e 

fisicamente degenerada em relação ao restante da sociedade sérvia considerada normal pelos 

parlamentares; discurso alinhado com a ultra-direita; a discriminação contra LGBTTs é baseada 

em conceitos religiosos; o cancelamento da parada do orgulho LGBTT de 2009 despertou pressão 

da união européia, que surtiu efeito sobre os discursos que tornaram-se mais tolerantes e mais 

respeitosos, sem contudo eliminar o discurso homofóbico do parlamento. 

É preciso dizer que, muitas vezes, esses discursos feitos por parlamentares podem 

apresentar uma estratégia de ataque coordenado, com afinidades ideológicas 

compartilhadas sob o argumento da proteção moral da família tradicional, provocando 

ataques constantes à dignidade de grupos não dominantes ou vulneráveis. (SCHÄFER; 

LEIVAS; SANTOS, 2007) 

Por estas visões, o parlamento, quer no Brasil ou na Sérvia, acaba por se tornar um 

espaço privilegiado para concretização do discurso anti-LGBTT
20

. Sob a proteção da imunidade 

parlamentar e com a justificativa do direito democrático à liberdade de expressão, parlamentares 

com viés conservadores e homofóbico utilizam deste espaço institucionalizado de deliberação 

                                                 
19 artigos 53 e 55, Inciso II, da Constituição Federal. 
20

 Tomaremos esse como exemplo em razão do estudo que está sendo desenvolvido.  
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pública para externalizar o preconceito presente no grupo que representam ou que buscam 

representar
21

. 

  

                                                 
21

 Adotamos aqui a pespectiva de Charaudeau (2015) que trata do discurso como mecanismo de construção dos  éthe 

de identidade e credibilidade.  
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5 TEORIA QUEER E A CONTESTAÇÃO CONSERVADORA 

Com a elevação dos direitos sociais a categoria de bem tutelado pelo Estado, a 

proteção das Minorias e os movimentos anti-discriminação  são emancipados após a 2ª Guerra 

Mundial. Tem-se então o ambiente favorável para o surgimento de um movimento de luta pela 

cidadania LGBTT.  

A perseguição sofrida durante os anos de dominação nazista na Europa, não 

garantiram aos Homossexuais a mesma empatia mundial criada em relação aos judeus, também 

perseguidos. Os homossexuais continuaram marginalizados e associados a questões negativas na 

sociedade e alijados de seus direitos. Fato corroborado pela informação de que mesmo após o 

final da segunda grande guerra leis que consideravam a homossexualidade crime continuaram a 

ser aprovadas em toda a Europa ocidental.  

Com a revolução sexual e a emancipação feminista, na década de 1960, o movimento 

LGBTT adquire força se fortalece, passando a buscar a esfera pública para reivindicar direitos e 

se fazer existir no contexto social, antes invisível em razão do medo ou da lei. E conquistam as 

primeiras vitórias com a descriminalização da homossexualidade.  

A palavra queer inicialmente utilizada na língua inglesa como uma forma pejorativa e 

homofóbica para referir-se a homossexuais, em inícios do século XX, foi ressignificada passando 

a denominar o movimento político homossexual já nos anos de 1990. A ressignificação para 

retirar o peso pejorativo e desenvolver uma contracultura, sendo absorvida pela comunidade, 

tornou-se uma estratégia desta comunidade, na forma de resistência ao estigma existente na 

significação inicial da palavra, passando a designar uma comunidade e seu orgulho na existência.   

A teoria queer não constitui um sistema singular ou conceituação sistemática, com 

um quadro metodológico definido. Pelo contrário é uma série de estudos acadêmicos que se 

focam na relação entre gênero, desejo e sexo, sob a perspectiva do indivíduo e sua luta por 

direitos. Possui uma visão heterodoxa, como uma disciplina do conhecimento, e deve ser 

encarada desta maneira fluida, tal como seu objeto de estudo. (SPARGO, 2000)  

Teórica e metodologicamente, os estudos queer surgiram do encontro entre uma 

corrente da Filosofia e dos Estudos Culturais norte-americanos com o pós-

estruturalismo francês, que problematizou concepções clássicas de sujeito, identidade, 

agência e identificação. Central foi o rompimento com a concepção cartesiana (ou 

Iluminista) do sujeito como base de uma ontologia e de uma epistemologia. Ainda que 

haja variações entre os diversos autores, é possível afirmar que o sujeito no pós-

estruturalismo é sempre encarado como provisório, circunstancial e cindido. 

(MISKOLCI, 2009, 152) 



45 

 

A teoria foca no desencontro entre sexo biológico, gênero e desejo em uma 

perspectiva de construção de uma nova visão social do ser humano. Institucionalmente o estudo 

baseia-se no binarismo gay e lésbica, mas em contexto geral ao englobados ainda as pessoas 

hermafroditas, trans, gênero ambíguas, não binárias, Um guarda-chuva que busca englobar toda a 

gama de marginalizados culturalmente com base exclusiva em questões de identificação sexual. 

(JAGOSE, 1996) 

A conceituação política do termo queer passa a ser utilizada na década de 1980, com 

os movimento de combate e tratamento da AIDS
22

. Inspirada no pós-estruturalismo de Foucault, 

inicia seu movimento de contestação do status quo.  (KORNAK, 2015) 

O pós-estruturalismo se baseia justamente no questionamento da formação autônoma 

do sujeito. A sua existência é fruto de uma complexa rede de relações sociais, que formam a 

identidade. O indivíduo, como ser autônomo, precisa ser desconstruído e contestado. 

(NAMASTE, 1994) 

Essa vem sendo a característica da teoria Queer, questionar o status quo e os papéis 

sociais atribuídos em razão do gênero. Por primeiro, desconstrói a binariedade macho e fêmea e a 

formação da sociedade patriarcal, machista e heteronormativa, reconhecendo a existência de 

outras formas de expressão da sexualidade e faz uma leitura das relações sociais e políticas a 

partir do sexo.  

Com os escritos feministas de Judith Butler (1990), especialmente de seu livro 

“Gender Trouble” que questiona os papeis de gênero na sociedade, é lançada a pedra angular para 

um estudo mais aprofundado de gênero, somando-se à teoria de Foucault. Estabelecendo a 

contestação como base para a formulação dos estudos queer. 

5.1 Luta por Aceitação 

Para entendermos a teoria, devemos por primeiro compreender como a minoria 

excluída e estigmatizada, por anos de perseguições religiosas, políticas e sociais tornam-se um 

ator politico relevante, capaz de criar condições para influenciar a elaboração de leis e a própria 

estrutura social, rompendo com padrões historicamente consolidados.  

                                                 
22

 Não podemos ainda falar em combate ao HIV, pois a infecção já significava para a população ainda leiga em 

relação à epidemia, o adoecimento de AIDS. Como forma de melhor contextualizar é importante frisar o combate à 

doença e não o vírus, que era ainda não havia conhecimento científico de sua atuação no corpo e os processos de 

combate da evolução da AIDS a partir da infecção pelo vírus. 
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Como Jagose (1996) descreve, o movimento por direitos, surgido no início do século 

XX, busca tão somente influenciar a política, sem a modificação da estrutura social. Centrada 

quase que apenas na não criminalização da homossexualidade e incidentalmente na obtenção e 

reconhecimento de Direitos específicos, sobretudo do direito das pessoas transexuais. 

Apesar de utilizarem estratégias reconhecidas de influência no campo político, típicas 

dos chamados grupos de pressão, são criticados pela própria comunidade LGBT pela postura 

adotada a época. Não se consideravam revolucionários e, enquanto coletividade não tinham 

intenções revolucionárias.  

Uma das explicações, para este início pouco questionador, reside no fato de que estes 

grupos que Jogose (1996 ) chama de movimento Homófilo 
23

, seria a união de simpatizantes a 

homossexuais do que necessariamente homossexuais lutando por direitos. Neste momento, o 

movimento tem por objetivo a aceitação, a permissão da sociedade para que eles existam, 

pautados em uma imagem heteronormativa, buscando a assimilação social dos homossexuais a 

sociedade.  

Devemos destacar o contexto, de intensa resistência em aceitação ao homossexual, 

considerado doente ou, simplesmente, um indivíduo com comportamento lascivo. A 

homossexualidade criminalizada e, anos antes, homossexuais perseguidos e mortos pelo nazismo. 

Todo este ambiente exercia pressão sobre os gays e moldava o comportamento da coletividade, 

inclusive na esfera pública. 

O movimento homófilo não queria parecer gay, era composto basicamente por 

homens e adotaram uma postura conservadora, tradicional, com aparência heterossexual. É a 

expressão da heteronormatividade sobre os primeiros militantes LGBTT. 

A luta Gay, assim classificada por inicialmente ter a sua frente homem homossexual, 

surgida em meados dos anos de 1960, pode ser considerada a gênese do movimento homossexual 

enquanto ator político. Eivado de carga política, portando lutas não apenas pela 

descriminalização da homossexualidade, mas também pelo reconhecimento de direitos mais 

amplos e garantia de direitos específicos para os diferentes componentes integrantes da sigla 

LGBTT. 

 

                                                 
23

 No original Homophilie Moviment, resolvemos buscar uma palavra mais próxima do português, por indicar 

simpatia em relação aos homossexuais, uma vez que não era um movimento identificado totalmente com os gays.  
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5.2 Contestação Revolucionária  

A liberação gay, ocorrida com o levante de 1969, coloca o movimento gay em 

sintonia com os movimentos contestadores da década de 60. Aliado ao movimento feminista, ele 

se emancipa e rompe com a tentativa de assimilação social, questiona o padrão heteronormativo e 

busca sua própria identidade.  

Uma definição importante para entendermos a teoria queer é a de 

heteronormatividade, que já tratamos acima, mas que precisa ficar melhor exposta: 

 [...] a hetererossexualidade é compulsória, a heteronormatividade é um conjunto de 

prescrições que fundamento processos sociais de regulação e controle, até mesmo 

aqueles que não se relacionam com pessoas do sexo oposto. . Assim , ela não se refere 

apenas aos sujeitos legítimos e normalizados, mas é uma denominação contemporânea 

para o dispositivo histórico da sexualidade que evidencia seu objetivo: formar todos 

para serem heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente 

coerente, superior e "natural" da heterossexualidade. (MISKOLCI, 2009) 

Esta definição de Miskolci (2009) permite entendermos o movimento de resistência 

produzido pela teoria queer, que passa a questionar este modelo de sociedade, da binariedade 

homo-hetero que, de certo modo reproduz o padrão de dominação e sujeição na sociedade. 

É com este arcabouço, ainda incipiente,em um contexto de efervescência cultural, que 

o movimento LGBTT passa a valorizar e se orgulhar de suas características e usá-las para 

reforçar a sua contracultura, reconhecendo que existe uma cultura da comunidade e que difere do 

restante da população e, desta forma, eram eles sujeitos de direito dentro de sua especificidade. 

Não mais interessava a simples aceitação, a pauta agora era por direitos. (JAGOSE, 1996) 

Pode-se considerar como marco do movimento homossexual, enquanto força política, 

o enfrentamento entre policiais e homossexuais em um bar nova-iorquino chamado Stone Wall. 

Reunidos para celebrar a memória de uma atriz estadunidense Judy Garland, foram mais uma vez 

alvo de repressão policial. Todavia, como o momento era de grande comoção entre os 

frequentadores do bar, travestis e drag queens decidiram resistir e não tolerar os abusos e o 

desrespeito contra sua cidadania e foram para o confronto. Em uma clara ação de enfrentamento á 

opressão exercida pela heteronormatividade, que insistia em rebaixá-los e dominá-los, para que 

se encaixassem na estrutura heterossexual.  

Posteriormente, com o crescimento das manifestações contra a guerra do Vietnã, 

vários grupos somaram-se para exigir paz e direitos, como as mulheres e os negros. Neste 

momento os gays celebram a sua liberação, pela primeira vez na história os homossexuais 
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marcharam como uma comunidade gay, orgulhosos de si mesmos, enquanto parte de uma 

coletividade. (DAWSON, 1975) 

Com a emancipação dos gays e a criação de um discurso na esfera pública sobre os 

direitos LGBTT’s acabou por surtir dois efeitos, para além da construção de uma identidade 

LGBTT. Criou-se a noção de armário
24

 e que se há pessoas assumidas, haveria aquelas que 

permaneceriam invisíveis. Criando-se dois tipos de gays, os assumidos e os não assumidos, este 

fato repercutirá na construção da teoria queer. (NAMASTE, 1994) 

Para Namaste (1994), a teoria passa a trabalhar com esta dicotomia 

homossexualidade/heterossexualidade, uma vez que o indivíduo nunca estaria completamente 

fora do espectro heterossexual, como também nunca estaria totalmente dentro da perspectiva 

homossexual. Então a teoria atuaria na negociação pela harmonização destas fronteiras. 

Influenciando, a forma como as diferentes sexualidades seriam apreendidas pela esfera pública. 

A binariedade homo/hetero resulta no reforço da heterossexualidade que passa a se 

reafirmar sobre dominação sobre o homossexual. Submeter o "transviado" significa fortalecer a 

masculinidade. (MISKOLCI, 2009) 

Significa dizer que a teoria queer muda o foco da contestação, da criação de uma 

subcultura desligada da cultura heteronormativa, para uma composição onde reconhece as inter-

relações sociais da homossexualidade com a heterossexualidade. Na qual ela desestrutura as 

identidades, ampliando o espectro de gênero e resistência. 

No parlamento as demandas LGBT sofrem com estas mudanças de compreensão da 

homossexualidade. Inicialmente voltada para a assimilação, posteriormente para a contestação e 

mais recentemente para a composição. Em um primeiro momento as demandas centram-se na 

legalização da homossexualidade, posteriormente da criminalização da homofobia, com a 

evolução do pensamento e amadurecimento dos movimentos, entram outras questões mais 

complexas como casamento civil, adoção, direito de família, transexualização, identidade de 

gênero, enfim as demandas da comunidade vão ascendendo à esfera pública. (MUCCIARONI, 

2008)  

 

 

                                                 
24

 Expressão cunhada para tratar dos homossexuais não assumidos, que estariam trancados nos seus “armários” 

sociais, fora do conhecimento social.  
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5.3 Movimento LGBTT no Brasil e a Reação Conservadora 

No Brasil, o movimento homossexual passa a se estruturar a partir da década de 1970, 

quando a redemocratização ganha corpo e a luta por liberdade de expressão passa a ser 

perseguida por parte significativa da sociedade.  

Tal como ocorrido nos EUA, o movimento inicia-se menos por contestação contra o 

papel designado aos homossexuais na sociedade e mais por direitos básicos, como não violência, 

não criminalização de conduta, enfim, pelo direito de existir.  

Seu desenvolvimento de dá em ciclos, com fases de pleno desenvolvimento e fases de 

quase desaparecimento, não mantem uma perenidade. Com a redemocratização houve a primeira 

queda, em função da mudança do contexto em que o movimento floresceu, de efervescencia 

cultural contra a ditadura, por liberdade de expressão. Com a democratização o movimento perde 

a identidade e não se atenta para a conquista de direito e cidadania próprios, não se volta para 

suas próprias demandas e perde fôlego. (FACCHINI, 2003).  

Segundo Facchini (2003), com a epidemia da AIDS e a necessidade de uma ação por 

parte do Estado para combater seu avanço e, principalmente, dos movimentos para garantir 

cidadania aos doentes, na década de 1980, o movimento passa a ter uma atuação politizada. As 

reivindicações por tratamento para pessoas doentes de AIDS facilitam a formação de um ativismo 

LGBTT propriamente dito.  

A partir da Assembleia Nacional Constituinte, o movimento politiza-se de fato, como 

ator que intenta influenciar na esfera pública. Ativistas passam a frequentar os gabinetes do 

Congresso Nacional e a atuar como grupo de pressão, na expectativa de introduzir na nova Carta 

magna os direitos da população LGBTT (CONDE, 2004) 

Um grupo homossexual se destacou nesse período, o chamado Triângulo Rosa, que 

diferentemente de outros grupos que se dedicaram ao combate à AIDS, este se dedicou a 

influência política, fazendo inclusive campanha política para candidatos homossexuais, buscando 

entrar na arena política como ator de fato e não apenas um grupo de pressão. (HOWES, 2003) 

A Organização do movimento e a estruturação enquanto grupo de pressão facilitou a 

apresentação das demandas da população LGBTT na esfera pública e na construção de um 

discurso pró-Direitos Humanos LGBTT.  

Entretanto, a emancipação da comunidade enquanto movimento organizado gerou um 

contra movimento, uma reação contrária dos segmentos mais conservadores. Nas discussões da 
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Constituição de 1988 é um exemplo de como os conservadores aturam, essa reação contrária, 

quando nenhuma das tentativas de introdução de expressões que fizessem menção a LGBTT 

fosse aprovada. (CONDE, 2004) 

 No mesmo momento em que os LGBTTs ascendem à esfera pública, cria-se no 

parlamento a bancada religiosa. Formada também durante a Assembleia Constituinte, ainda que 

muito heterogênea em relação às denominações religiosas que a compõe, um traço comum a 

definia: o conservadorismo. (PRANDI; SANTOS, 2016) 

A formação desta bancada foi fruto do medo que os religiosos tinham de que temas 

progressistas fizessem parte da nova Constituição: "temiam também que a nova carta incluísse a 

defesa dos homossexuais [...] e de outros temas contrários à moral pregada por suas igrejas 

(PRANDI; SANTOS, 2016) 

5.4 Movimento LGBTT e a Bancada Religiosa 

A experiência inicial do movimento LGBT no parlamento, durante a Assembleia 

Nacional Constituinte, apesar de não ter obtido êxito formal no reconhecimento das demandas no 

texto legal, conseguiu uma vitória simbólica, por ter visto pela primeira vez suas demandas serem 

consideradas de forma séria na esfera pública. A comunidade LGBTT teve acolhida no 

parlamento enquanto uma população excluída, uma minoria reconhecida enquanto composta por 

sujeitos de direito.    

Como fora dito, com a Assembleia Constituinte, dois movimentos antagônicos entre 

si emergem no cenário político: de um lado a população LGBT passa a se organizar enquanto 

movimento social ávida por direitos; do outro a bancada religiosa, decidida a se fazer representar 

na esfera pública, insuflada por seu crescimento dentro da sociedade, buscam barrar avanços de 

temas considerados contrários à moral cristã.  

Nas discussões da nova carta magna o movimento LGBT, capitaneado pelo grupo 

Triângulo Rosa, atua para que o texto incluísse a proibição a discriminação por orientação sexual, 

como estratégia de garantir reconhecimento no texto constitucional e, assim, poder modificar os 

textos infraconstitucionais. (HOWES, 2003) 
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Em um momento em que as comunicações não eram tão fáceis como na atualidade, o 

movimento conseguiu fazer pressão e corpo a corpo com os parlamentares e buscaram dirimir as 

dúvidas sobre orientação sexual, em um momento em que o termo mais usado era opção sexual
25

 

 O Triângulo Rosa escreveu 606 cartas a 304 constituintes, deu 421 telefonemas para o 

Congresso Nacional, e o presidente do grupo, Caio Benévolo, foi três vezes a Brasília. 

Uma confusão existia sobre o termo a ser usado e assim obtiveram pareceres de nove 

antropólogos, confirmando que “orientação sexual” era o mais apropriado. (HOWES, 

2003, p 301) 

Conforme demonstra Howes (2003) o termo "orientação sexual" foi acatados em duas 

subComissões, mas retirado do texto quando na Comissão de Sistematização. Apesar da 

esperança da recomposição do texto em Plenário e a atuação intensa de parlamentares pró-

Direitos LGBTT's, o termo não conseguiu o apoio necessário e fora excluído quando da votação 

final, com 130 votos favoráveis e 317 contrários.  

A bancada religiosa demonstrou pela primeira vez sua força, conseguindo vencer em 

diversas votações importantes para o campo progressista, entre eles na votação pró-LGBTT. 

Tal fato é evidenciado quando da discussão do do Projeto de Lei nº 1151/95, que 

tratava de União Civil Registrada de autoria da então Deputada Marta Suplicy. Os debates 

empreendidos foram polarizados, sem propostas de consenso e com argumentação de cunho 

religioso. (CONDE, 2004) 

Durante as discussões do PL da União Cívil, que criou situação de intenso debate e 

pouco ou nenhum consenso. Apesar de vencer por larga maioria na Comissão Especial no 

Plenário da Casa a situação foi distinta em função da intensa mobilização dos contrários ao 

projeto.  

Segundo assevera Brod (2007) a estratégia dos favoráveis para apreciação da matéria 

no âmbito das comissões foi acertada na medida em que, ao enviar a matéria para mais de 3 

comissões de mérito, foi criada a comissão especial e, assim, a partir da articulação partidária 

constituíram maioria dos membros na comissão. Mesmo com ampla maioria, a contestação fora 

grande e o texto modificado para buscar a aprovação do plenário. 

Com a intensa mobilização das bancadas religiosas no plenário, o projeto jamais 

chegou a votação.  

                                                 
25

 A homossexualidade era vista como uma escolha e a alteração para orientação sexual mudou toda a perspectiva 

sobre o tema, mudando o olhar e incorporando a sexualidade como algo intrínseco ao indivíduo e não endógeno 

como era pregado pelos contrários.  
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Parece haver um acordo parlamentar tácito entre as duas correntes que se digladiam 

em torno da parceria homossexual. Esse pacto está vazado nesses termos: “Vocês, que 

são favoráveis à união civil, não me venham com nova carga. Em contrapartida, 

aprecio e posso até aprovar projetos que tangenciam a questão, como, por exemplo, a 

penalização da homofobia e o reconhecimento de herança nas ligações homossexuais.” 

Por outro lado, os defensores da união estabeleceram que “Tudo bem,nós aceitamos o 

pacto, mas a idéia não morreu. Vamos adotando táticas de guerrilha junto à sociedade 

civil para que, no médio prazo, tenhamos as condições ideais para aprovar o nosso 

intento”. (BROD, 2007, p.38)  

Pela conclusão apresentada por Brod (2007) depreende-se que a reação contrária ao 

projeto paralisou as boas intenções dos pró-LGBTT’s, que na ausência de um ator que encarnasse 

a identificação com a causa os acordos de bastidores se sobressaíram à votação da matéria.   

Temas que despertam paixões religiosas como o Casamento e a Adoção, por 

exemplo, acabam por gerar um movimento contrário mais forte do que outros como direitos 

previdenciários de casais homoafetivos. A busca pelo consenso em temas religiosamente mais 

controversos se torna muito difícil. (MUCCIARONI, 2008) 

Conforme observou Quintão (2016), a partir da presença cada vez mais constante do 

movimento LGBTT no parlamento, mais a bancada religiosa tomou posição e apresentou seu 

discurso.  

Nos discursos de parlamentares representantes de denominações evangélicas acerca do 

tema da homossexualidade, termos como ‘ditadura gay’, ‘mordaça gay’, ‘destruição das 

famílias’, entre outros mostram-se recorrentes. Vale citar, como exemplo, trechos de um 

discurso do deputado federal Hidezaku Takayama (PSC/PR), no uso da tribuna da 

Câmara de Deputados, através do qual defendeu a liberdade de expressão religiosa, 

procurando legitimar sua defesa de valores cristãos com a retórica da defesa dos 

interesses daqueles que representa, uma ‘maioria cristã’, além de exaltar valores 

cristãos como base estrutural para a ‘família brasileira’, que, em sua concepção, 

restringe-se ao modelo heteroafetivo. (QUINTÃO, 2016, p. 6) 

É possível notar que os parlamentares evocam o direito à liberdade de expressão para 

justificar seu posicionamento contrário ao reconhecimento da cidadania LGBTT e, nessa 

construção de discurso a utilização de termos pejorativos ou de rebaixamento.  

O que se pretende ressaltar é o fato de tais discursos e práticas, derivados de certas 

interpretações teológicas e exegeses bíblicas particulares, não se limitarem aos templos 

religiosos, programas de rádio e televisão (embora possa se questionar se é legítimo 

que organizações religiosas controlem emissoras de televisão, que são concessões 

públicas), mas adentrarem a arena política através dos parlamentares evangélicos que 

representam essas denominações religiosas, ferindo os princípios constitucionais da 

laicidade estatal.  (QUINTÃO, 2016, p. 8) 

Movimento LGBTT e Bancada Religiosa polarizam as deliberações, ocupando 

posições dispares e radicalizadas, desde o primeiro embate na Constituinte.    
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6 METODOLOGIA 

Para desenvolver o presente estudo lançamos mão do uso da Análise do Discurso 

Político, como disciplina autônoma, fora da Ciência Política, mas capaz de emprestar um 

instrumental útil que possibilita identificar o sentido empregado pelo orador na construção de seu 

discurso e os objetivos intrínsecos a ele. 

Para a construção de nossa investigação buscamos mesclar algumas escolas da 

Análise do discurso, uma vez que várias são as metodologias utilizadas e várias técnicas 

desenvolvidas e que podem ser aplicadas ao estudo presente. As principais escolas orientadoras 

serão a Francesa e a Alemã, ambas influenciadas pela obra de Althusser, que em seu 

estruturalismo entende que a ideologia tem papel fundamental na construção da linguagem, pois é 

através desta que aquela se materializa. (MAZZOLA, 2009) 

Para a realização do presente estudo serão analisadas todas as pautas da CDHM na 

54ª Legislatura e a partir daí criar a contextualização das falas analisadas através das notas 

taquigráficas publicadas no Sítio da Internet da Comissão. Optou-se tão somente pelas notas 

taquigráficas oficiais, de modo a não incorrer em erro de compreensão através da degravação das 

reuniões sem a chancela do órgão oficial.  

Utiliza-se a análise quantitativa dos discursos para avaliar a ocorrência de expressões 

e a análise qualitativa, a partir da análise dos pronomes utilizados. A partir desta análise 

preliminar, com base na teoria de Análise do Discurso de Charaudeau, investigar os Éthe, na 

construção da imagem pública dos oradores e, desta forma, criar o perfil dos membros da 

bancada conservadora na comissão.  

Para fins desta pesquisa analisamos as 244 reuniões convocadas e seus respectivos 

resultados, bem como os relatórios de atividades oficiais publicados ao final de cada ano pela 

própria CDHM. 

Além dos discursos, optou-se por analisar os pareceres aprovados relativos a projetos 

de interesse LGBT na CDHM no período.   
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7 ANÁLISE DO DISCURSO NA CDHM 

7.1 A Comissão de Direitos Humanos e Minoria 

Antes de procedermos a análise dos resultados obtidos pela investigação das reuniões 

da Comissão, é importante que nos situemos em relação à Comissão enquanto órgão da estrutura 

da Câmara dos Deputados. Um breve histórico para entendermos a singularidade da 54ª 

Legislatura para este colegiado.  

A Comissão foi instituída por aprovação do Projeto de Resolução nº 231/1995, de 

autoria do Deputado Nilmário Miranda
26

, que ocorreu apenas 5 dias após sua apresentação, no 

dia 26 de janeiro de 1995, e concluiu sua tramitação em 31 de janeiro do mesmo ano, 

transformando-se assim na Resolução nº 80/1995.  

A tramitação célere se deu, conforme informações da tramitação da matéria, 

disponibilizadas pelo sítio da Câmara dos Deputados, por aprovação de requerimento de urgência 

de autoria de líderes partidários para apreciação em plenário da matéria, no próprio dia 31 de 

janeiro. Inicialmente a matéria tramitaria pela Mesa Diretora e pela CCJR.  

Em plenário o Deputado Roberto Cardoso Alves fora designado relator para proferir 

parecer em substituição a Mesa Diretora, e o Deputado Prisco Viana em substituição a CCJR. 

Ambos os pareceres foram aprovados por unanimidade, sendo aprovada apenas uma emenda de 

redação. A redação final foi oferecida pelo Deputado Adylson Motta.  

A Comissão foi instalada em 7/3/1995. Lembrando sempre que, quando de sua criação, 

o novo órgão não tinha poderes deliberativos, a redação final determinava que caberia 

à Comissão de Direitos Humanos: (a) recebimento, avaliação, investigação de 

denúncias relativas a ameaça ou violação de direitos humanos; (b) fiscalização e 

acompanhamento de programas governamentais relativos à prestação dos direitos 

humanos; (c) colaboração com entidades não governamentais, nacionais e 

internacionais, que atuam na defesa dos direitos humanos; (d) pesquisas e estudos 

relativos à situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo, inclusive para efeito de 

divulgação pública e fornecimento de subsídios para as demais Comissões da Casa. 

(CARIELLO, 2008, p.39 p. 40 ) 

Sem poderes deliberativos a Comissão tinha a função de articulação entre a 

sociedade, o parlamento e os poderes constituídos, sendo a porta de entrada para as demandas da 

sociedade. Apenas com as reformas passadas pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 

                                                 
26

 O Deputado Presidiu o Colegiado entre os anos e ainda foi Secretário de Direitos Humanos da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República  
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no ano de 2005, que a CDHM passou a ter o poder deliberativo sem, contudo, perder este caráter 

de dar voz à sociedade e, em especial, às minorias marginalizadas.  

Segundo informações constantes da página da internet, mantida pela Comissão no 

sítio da Câmara dos Deputados, o Colegiado recebe aproximadamente 320 denúncias de 

violações dos direitos humanos, ainda que as violações de direitos dos presos e detenções 

arbitrárias sejam a maioria, observou-se crescimento nas denúncias de violações às minorias 

estigmatizadas, como LGBTT's.  

A Comissão tem um histórico de presidentes de partidos ideologicamente 

identificados com a esquerda, variando quase que exclusivamente entre parlamentares do Partido 

dos Trabalhadores e do Partido Comunista do Brasil. Salvo no ano de 2013, quando da 

distribuição das presidências das comissões coube ao Partido Social Cristão, claramente 

identificado com a direita e ligado à igrejas evangélicas, notoriamente as Pentecostais, que 

acabou por indicar o Deputado Federal Pastor Marco Feliciano para a presidência.  

A reação social, em especial dos movimentos sociais, foi imediata e contundente, 

sendo realizadas diversas manifestações contrárias a sua eleição, em razão das diversas postagens 

em redes sociais pelo parlamentar, com evidentes conteúdos homofóbicos e racistas. Segundo 

matéria de um semanário de grande circulação nacional
27

, o parlamentar teria publicado a 

seguinte afirmação "A podridão dos sentimentos dos homoafetivos levam ao ódio, ao crime, a 

rejeição", entre outros de teor claramente ofensivos, não mais disponíveis on-line, mas que foi 

alvo de ação no Supremo Tribunal Federal por crime de preconceito.  

Desta forma, a CDHM que nunca teve protagonismo no processo legislativo, que em 

tempo algum esteve no centro da disputa partidária pela presidência, viu-se em um clima de 

acirramento ideológico e disputa político-partidária. Com a eleição de Marco Feliciano para 

presidente, todos os parlamentares dos partidos de esquerda se retiraram da comissão, sendo 

ocupada exclusivamente por parlamentares ligados à bancada evangélica e à chamada bancada da 

bala
28

.  

 

 

                                                 
27

 Matéria entitulada "13 tuítes polêmicos do pastor e deputado marco Feliciano", disponível no endereço 

http://exame.abril.com.br/brasil/15-tuites-polemicos-do-pastor-e-deputado-marco-feliciano/ 
28

 Deu-se este nome aos parlamentares que pertenceram ou ainda pertencem às carreiras da segurança pública e das 

forças armadas.  

http://exame.abril.com.br/brasil/15-tuites-polemicos-do-pastor-e-deputado-marco-feliciano/
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7.2 A CDHM na 54ª Legislatura 

Como já fora dito a 54ª Legislatura foi muito singular para a CDHM, por toda a 

disputa ocorrida em relação a presidência e o acirramento das disputas ideológicas ocorrida no 

seio da comissão.  

Dentre as 244 reuniões convocadas, foram realizadas 71 reuniões deliberativas e 167 

audiências públicas
29

. 

 

Fonte: Câmara dos Deputados 

Gráfico 1 – Tipo de reunião realizada da CDHM na 54ª Legislatura por ano segundo o resultado publicado.  

Observa-se que no ano de 2011 foi a sessão legislativa com maior número de 

audiências públicas realizadas, 54, e menor número de reuniões canceladas ou encerradas a 

termo, apenas 2. Por outro lado, o ano de 2013 registrou o maior número de reuniões 

deliberativas realizadas e menor número de audiências públicas, com maior número de reuniões 

canceladas, somando-se deliberativas e audiências públicas, chegamos a 7 reuniões que não 

chegaram a ocorrer. 

A singularidade na realização de reuniões da CDHM em 2013 ajuda a demonstrar 

quão distinta foi esta sessão legislativa. Se tomarmos 2012 e 2014 que tem como características 

serem anos eleitorais, os números não são muito díspares, mantendo um padrão. Foram realizadas 

13 reuniões deliberativas em 2012 contra 16 em 2014 e 41 audiências públicas o segundo ano de 

legislatura, contra 37 no último ano.  

                                                 
29

 Para fins metodológicos incluímos como audiência pública os seminários, encontros, mesas redondas e atividades 

externas da comissão, ou seja, todas as que não tinham como objetivo a deliberação e votação de proposições 

legislativas.  
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Enquanto a média de reuniões deliberativas no período foi de 15,75 por ano, em 2013 

registrou-se um total de 19 reuniões deliberativas, um pouco superior ao número de reuniões 

ocorridas nos outros anos, contudo vale lembrar que foi o ano em que foram realizadas apenas 55 

reuniões. Somando-se a isso, ao se observar o Gráfico 1, nota-se que em 2013 foram canceladas  

reuniões deliberativas, 4 no total, bem como audiências públicas 3.  

 

Fonte: CDHM/Câmara dos Deputados.  

Gráfico 2- Quantitativo de projetos aprovados na CDHM durante a 54ª Legislatura por ano.  

Tendo-se em vista que o ano de 2013 contou com o maior número de reuniões 

deliberativas, é possível vislumbrar o porquê ser, também, o ano com maior número de 

deliberações de proposições legislativas, que somaram 28, bem superior às 13 de 2011, conforme 

demonstra o Gráfico 2. 

As comparações entre os dois gráficos corroboram a singularidade da sessão 

legislativa de 2013 em relação às demais, evidenciando que a troca da direção da Comissão da 

Esquerda para a Direita representou mudanças na dinâmica da Comissão, que passou a privilegiar 

a deliberação de proposições em relação aos debates com a sociedade realizados através das 

audiências públicas.  

Vale lembrar que a audiência pública é utilizada pelo legislador como mecanismo 

eficaz de ampliar o diálogo com os diferentes atores sociais e facilitar a resolução de conflitos 

gerados pela própria discussão das matérias. Ao instar a sociedade civil a opinar sobre uma 

decisão, ou trazer luzes sobre um tema, temos a possibilidade de vislumbrar o fortalecimento de 

uma democracia participativa, bem como ampliar as condições para apresentações de propostas. 

(OLIVEIRA, 2014) 
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Audiência pública tem, portanto, importante papel na CDHM, ao ser o elo entre 

sociedade civil e parlamento; entre o processo legislativo e a participação popular, em temas mais 

próximos à população. Tal fato torna-se ainda mais importante em se tratando de minorias, que se 

utilizam deste instituto para serem ouvidas na arena política e terem a chance de influenciar o 

processo legislativo.  

Outro ponto importante, digno de nota nesta análise, é a composição da Comissão, 

que nenhum momento preencheu todas as vagas , mas que durante toda a 54ª legislatura teve 

flutuação bastante sigenificativa no número de membros, tanto titulares quanto suplentes.  

Membros 

 Ano Titulares Suplentes 

2011 15 18 

2012 6 16 

2013 12 12 

2014 17 17 
Fonte: CDHM/Câmara dos Deputados 

Tabela 3 – Número de Membros em relação a Titulares e Suplentes por Sessão Legislativa.  

Pela análise da Tabela 3, depreende-se que a variação de titulares e suplentes nos dois 

primeiros anos fora bem mais fluida que nas duas últimas. Em 2012 a comissão contou com 

apenas 6 titulares, tal situação acaba por demonstrar a prestígio da comissão em relação aos 

parlamentares
30

. Enquanto comissões como a de Finanças e Tributação, Educação e Constituição, 

Justiça e de Cidadania possui disputa pela titularidade, na CDHM em todos os anos sobraram 

vagas, como em 2012 quando 12 vagas de titulares não foram preenchidas.  

Ressalte-se que a partir de 2013 encontra-se o equilíbrio entre titulares e suplentes, 

tendo um pico em 2014, ano em que a comissão volta a ser presidida por um parlamentar do 

Partido dos Trabalhadores.  

7.3 Contextualização do Cenário da CDHM 

Parte fundamental da análise do discurso é a sua contextualização, sem a qual não é 

possível observar a estruturação dos discursos, tampouco a quem eles se destinam. Este é o 

chamado Modelo de Contexto cunhado por Teun van Dijk (1999), que através das correlações de 

                                                 
30

 Enquanto comissões consideradas mais importantes só permitem que o parlamentar seja titular de uma e suplente 

de outra, a CDHM pode ser acumulada com as demais  
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força da composição da Comissão, as audiências Públicas realizadas e as votações empreendidas 

é possível conhecer o contexto no qual as discussões se processaram.  

Desta forma, partindo-se dos achados identificados no plano geral, apresentados no 

item anterior, é possível começar a jornada que nos levará ao ponto central de nossa investigação, 

o discurso dos parlamentares contrários ao reconhecimento de direitos da população LGBTT.  

Retomando a questão da composição da comissão, apresentado na Tabela 1, fica 

evidente a homogeneidade numérica entre titulares e suplentes, observada na 3ª e 4ª Sessão 

Legislativa. Contudo, ao se lançar um olhar mais atento sobre as composições do colegiado ao 

longo da legislatura, temos algumas informações importantes para a construção de nosso 

contexto.  

Como já fora dito, é possível identificar que nos dois primeiros anos a composição 

seguia um padrão, inclusive de número de membros, não havendo parte das vagas titulares 

preenchidas e ligeira maioria de membros identificados com a esquerda.  

 

Gráfico 3 – Tipo de reunião realizada pela CDHM na 54ª Legislatura e que trataram da Temática LGBTT. 

Ao analisarmos as composições dos anos de 2011 e 2012, constantes no Gráfico 4, 

notamos uma prevalência de parlamentares claramente identificados
31

 como de esquerda, com 

destaque para aqueles oriundos do PT e do PcdoB, partidos que se sucederam na presidência da 

                                                 
31

 A definição do espectro ideológico se deu pela análise de posições do ou da parlamentar em relação à temática 

LGBT, quer em suas mídias pessoais, quer em declarações para imprensa ou discursos na Casa. Quando não possível 

fazer esta ligação entre partido e posicionamentos definimos como Não identificado. 
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comissão desde a sua criação em 1995. Tal primazia destes partidos contribui para identificar a 

comissão como um reduto de esquerda.  

Com a nova presidência em 2013, que passa ao PSC, partido declaradamente 

conservador e ligado à Igreja Assembleia de Deus, historicamente contrárias ao reconhecimento 

de direitos LGBTTs, e que disputava poder político com a Igreja Universal do Reino de Deus 

(CUNHA, 2016), a composição muda
32

 radicalmente, com quase totalidade de seus membros 

identificados como de direita e ligados a bancada evangélica.  

 

Gráfico 4 – Composição da CDHM conforme o a identificação ideológica o ano de 2011 

O Gráfico 4 demonstra que no primeiro ano da legislatura a composição era de 

orientação mais à esquerda do espectro ideológico. Sendo o PT o partido com a maior bancada, 

sendo 7 parlamentares, entre titulares e suplentes. 

Já no Gráfico 5 fica claro o caráter de esquerda da Comissão, ainda que tenha tido 

menor número de parlamentares no ano de 2012, a esquerda consegue maioria ainda mais 

significativa. Com o PT permanecendo como a maior bancada,  6 parlamentares, sendo o partido 

com o maior número de titulares  com metade dos membros.  

Enquanto o PSD, partido identificado como conservador, possui a segunda maior 

bancada em 2011 com 6 parlamentares, passa a ter sua representação na comissão, em 2012, 

reduzida a apenas uma deputada.  

                                                 
32

 Esta alteração se dá pelo boicote dos partidos de esquerda à comissão, não reconhecendo a presidência de Marco 

Feliciano (PSC-SP),  retiram-se da comissão abrindo espaço para os parlamentares das outras agremiações 

partidárias, em especial os mais conservadores.  
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Gráfico 5 - Composição da CDHM conforme o a identificação ideológica o ano de 2012.  

No ano de 2013, na terceira sessão legislativa, a composição sofreu grande 

modificação, como demonstra o Gráfico 6. 

 

Gráfico 6- Composição da CDHM conforme a identificação ideológica no ano de 2013 

A quase totalidade da comissão passa a ser de direita, com uma minoria pouco 

representativa de esquerda e centro esquerda, o que não representa mais de 2 parlamentares 

dentre os 12 titulares. O PT deixa de ter, na primeira vez na história da comissão, representação. 

A maior bancada do colegiado, em 2013, é do PSC com 5 parlamentares, inclusive o 

Presidente, Pastor Marco Feliciano (PSC – SP). É interessante notar que partidos 

tradicionalmente de esquerda estão representados por parlamentares com identificação de direita, 

como o Partido Socialista Brasileiro – PSB, Partido Democrático Trabalhista – PDT e o Partido 

Verde – PV.  
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Gráfico 7 - Composição da CDHM conforme o a identificação ideológica no ano de 2014. 

Como as presidências de Comissões Permanentes e a própria composição é 

modificada anualmente, isto é, os mandatos são anuais
33

, não sendo permitida a recondução para 

presidência na mesma legislatura em duas sessões legislativas consecutivas. No ano de 2014, 

após um ano atípico a comissão volta a ser presidida pelo PT, com a Eleição do Deputado Assis 

do Couto (PT-PR).  

Ainda que tenha voltado à “normalidade” em relação à presidência, a composição 

sofreu profunda alteração, passando a contar com o maior número de parlamentares membros da 

comissão. Como demonstra o Gráfico 7, a correlação de forças passa a ser mais equilibrada, com 

discreta vantagem numérica para a direita.  

O PT volta a ser o partido com a maior bancada no colegiado, 9 parlamentares 

membros, sendo 5 titulares. O PSC reduz sua participação para 4 parlamentares, assim como o 

PSB.  

Observa-se que nos 4 anos da legislatura houve mudanças significativas na 

composição da comissão, o que mudou sua característica de reduto das esquerdas, passando a ser 

palco de disputa ideológica entre direita e esquerda, movimentos sociais e a bancada 

conservadora.  

Apenas 4 parlamentares fizeram parte da composição da comissão nas 4 sessões 

legislativas, a saber: Deputados Jair Bolsonaro (PP-RJ), Arnaldo Jordy (PPS-PA), Liliam Sá 

(PSC/Pros-RJ) e Keiko Ota (PSB-SP). Note-se que apenas parlamentares mais conservadores, a 

                                                 
33

 Conforme disposto no Art. 28 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a cada início de sessão legislativa 

os blocos partidários indicarão os nomes dos membros das respectivas bancadas nos colegiados.  
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não ser Arnaldo Jordy, que é o único dentre estes que apoia o movimento LGBTT, sendo assim, 

uma das únicas vozes dissonantes na Comissão, no período da Presidência do Deputado Marco 

Feliciano. 

Desta forma, podemos dividir a 54ª Legislatura em 3 momentos distintos. No 

primeiro, 2011 e 2012, com forte viés de esquerda, próxima aos movimentos sociais, com 

reduzida disputa política, pouca atenção dos demais partidos e poucas vagas preenchidas, 

comissão cumprindo a função de porta de entrada das demandas dos movimentos sociais no 

parlamento; segundo momento, 2013, com composição conservadora, refratária aos movimentos 

sociais, voltada para as demandas e pautas da bancada conservadora, especialmente a religiosa, 

mas não só ela; e o terceiro momento , 2014, com a retomada da presidência pelo PT, agora com 

maior participação de parlamentares conservadores, podendo ser caracterizado como um 

momento de reajuste e forte presença do PT 
34

na composição. 

Temas de audiências Públicas 

2011 2012 2013 2014 

Secretaria de Direitos 
Humanos 

Comissão da Verdade Direitos da Pessoa com 
Transtornos mentais 

Comissão da Verdade 

Saúde  Condições Hospitalares Contaminação por chumbo 
em município da Bahia 

Direito Humano a 
Alimentação  

Anemia Falciforme  Precarização do trabalho Política da Saúde Indígena Diversidade Religiosa 

Quilombolas Quilombolas Dia Nacional do Perdão Direito aos Povos Ciganos 

Chacina em Escola do RJ Sistema Penitenciário Políticas de Valorização e 
Proteção da Família 

Comunidades Tradicionais 

Ameaça a Servidores 
Públicos 

Autismo Programa Brasil Quilombola Autismo 

Trabalho Escravo Trabalho Escravo Erotização das nossas 
crianças  

Hanseníase 

Direitos Humanos nas 
Relações Internacionais 

Refugiados Sistema Socioeducativo para 
menores infratores 

Combate ao racismo no 
Esporte 

Sindicalismo Consumismo na Infância Violação dos Direitos 
Humanos do Nascituro 

Povos Indígenas 

Seminário LGBTT,  Combate à 
Homofobia e diversidade nas 
escolas. 

Seminário LGBTT Demarcação de terras 
indígenas. 

Seminário LGBTT 

Castigos Físicos e Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes 

Extermínio da Juventude Direitos Humanos dos 
Médicos Cubanos no 
programa mais Médicos 

Perseguições a defensores 
dos Direitos Humanos 

Juventude e Cultura Igualdade Racial Abuso de autoridade no 
Serviço público 

Direito das Mulheres 

Pessoa com deficiência: 
Mobilidade urbana e 
Mercado de Trabalho 

Direitos Humanos e Grandes 
Obras 

Atuação violenta de Black 
Blocs em manifestações  

Combate à Homofobia 

Erradicação da Pobreza e as Direito à Moradia Aborto Saúde e Problemas no 

                                                 
34 Em razão das críticas sofridas com a subida dos conservadores ao controle da Comissão o PT passa a priorizar a 

CDHM em 2014, ocupando o máximo de vagas possíveis.  
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Mulheres atendimento público 

Sistema Prisional Combate à impunidade Dia Nacional do Capelão 
Evangélico Civil e Militar 

Sistema Penitenciário 

Ameaças a Militantes de 
Direitos Humanos 

Povos Indígenas Redução da Maioridade 
Penal  

Extermínio de Jovens Negros 

Povos Indígenas  Saúde Atingidos por grandes Obras 

Direitos dos Idosos  Abuso sexual de criança Lei de Adoção 

Intolerância Religiosa   Trabalho Infantil 

   Direitos Humanos e Relações 
Internacionais. 

Outros temas
35

 Outros temas Outros temas Outros Temas 

Fonte: CDHM 

Tabela 4 – Temas de Audiências públicas por ano de realização. 
Com base, tão somente nos temas apresentados pela Tabela 4, notamos que o ano de 

2013 tem uma outra orientação na realização de Audiências Públicas, com cunho mais 

conservador e compatível com as pautas defendidas pela bancada conservadora e religiosa. 

Temas como Aborto, Nascituro, Proteção da Família, Redução da Maioridade Penal e Proteção à 

Criança, substituem audiências que discutiram Intolerância Religiosa, Direitos LGBTT e Sistema 

Penitenciário.  

Ao compararmos, mesmo que superficialmente os temas, é possível vislumbrar 

diferenças significativas. A própria utilização de termos como “nossas crianças” corroboram essa 

nova orientação ideológica do Colegiado.  

Ainda que os assuntos das audiências públicas não fizessem menção a LGBTTs, o 

tema era recorrente, quase sempre em referência às questões relativas à infância e adolescência, 

como educação e violência sexual.  

Sob o julgo de proteção das famílias e das crianças, os discursos buscavam 

caracterizar a homossexualidade e qualquer ação de promoção de combate à homofobia como 

propaganda para a “prática homossexual” (sic). Temos como "porta de entrada", “ensino do 

homossexualismo” (sic), de modo a vincular a orientação sexual e/ou identidade de gênero a 

submissão de crianças e adolescentes a sexualização precoce, pedofilia e prostituição.  

 Exemplo que podemos utilizar para esta análise, é o da audiência pública do dia 

25/06/2013, que teve como tema “o problema da erotização das nossas crianças através de 

imagens, de músicas nos meios de comunicações, cartilhas educativas e demais exposições”, cujo 

requerimento que solicitou a audiência fora de autoria do Deputado Pastor Eurico.  

                                                 
35

 Definimos como outros temas aqueles que tangenciam os direitos humanos, mas cuja investigação pouco 

contribuem para o presente trabalho. 
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Os expositores, em diversos momentos, apresentaram em suas falas o viés 

conservador e religioso. Como, por exemplo, a Sra. Damares Regina Alves ao relatar um suposto 

trabalho escolar que “obrigava” crianças de 10 a 12 anos a se relacionarem com múltiplos outras 

pessoas e registrarem as experiências em um diário:  

E havia toda uma incitação à criança para relatar a suas experiências e as suas ficadas. 

Mas nas escolas há crianças que não ficam. As crianças cristãs são orientadas nas suas 

igrejas a não ficarem. Aí essas crianças começam a ter conflito: umas ficam; outras não 

ficam; aquelas que não ficam são ironizadas por aquelas que ficam. O fato é que há 

uma verdadeira confusão nas escolas.
36

 

Em outra fala muito simbólica, o Sr. Guilherme Schelb, Procurador de Justiça, ao 

defender vigilância sobre o ensino de crianças, deixa transparecer suas crenças sobre a 

homossexualidade: 

Aqui já há uma direção clara para os legisladores no sentido de que alguns 

formuladores de políticas públicas estão entendendo que não se trata de questão 

libidinosa, mas de questão ideológica. Eles querem induzir a infância à 

homossexualidade, à sexualidade precoce, ao sexo grupal, a uma série de 

comportamentos sexuais, o que é um abuso, é um crime contra a humanidade.
37

  

 

Fica patente em sua fala a intencionalidade em comparar homossexualidade a 

comportamentos patológicos e à pedofilia. 

Por fim, apresentamos o que fora dito pelo Padre Paulo Ricardo Azevedo Júnior, que 

demonstra a confusão entre discussão política e religiosa empreendida na CDHM durante a 3ª 

Sessão Legislativa da 54ª Legislatura: 

Por exemplo, ao contrário do que a ideologia gay veicula por aí, a Igreja Católica não 

quer colocar os homossexuais na cadeia. A igreja católica ama os homossexuais. E, 

exatamente por isso, quer que eles parem de se machucar e parem de se fazer mal. Nós 

não queremos colocar ninguém na cadeia. Então, por exemplo, a prática do ato 

homossexual é um pecado, mas não precisa ser necessariamente criminalizado. A 

pessoa não precisa ir para a cadeia. 
38 

O Padre, ao debater o direito do nascituro, em reunião de audiência pública 

convocada em razão da discussão do Projeto de Lei que institui o Estatuto do Nascituro na 

                                                 
36

 Trecho das Notas Taquigráficas da 3º Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura em 25 de junho de 2013 

(terça-feira) às  14h  Pauta de Reunião Extraordinária – Audiência Pública da CDHM, realizada no Auditório Nereu 

Ramos.     
37

 Ibdem. 
38

 Trecho das Notas Taquigráficas da 3º Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura em 10 de julho de 2013 

(quarta-feira) às  14h  Pauta de Reunião Extraordinária – Audiência Pública da CDHM, realizada no Plenário 09 

sobre os Direitos Humanos do Nascituro.     
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Câmara dos Deputados, amplia a sua fala para além do tema e apresenta seu pensamento acerca 

dos homossexuais, mais uma vez, tratando-a como patologia.  

Por estes pequenos excertos é possível entender o clima instalado na comissão, 

durante a presidência do Pastor Marco Feliciano, que afastou a presença dos movimentos sociais 

das reuniões, através da aprovação de requerimento que restringiu a entrada do público nas 

reuniões da Comissão
39

, e abriu as portas para discussões de cunho religiosas.  

É possível entender que, no primeiro momento, as reuniões eram realizadas com a 

presença da sociedade civil  e as discussões se processavam em acordo ao defendido por estes. 

No segundo momento os movimentos sociais foram afastados da comissão que realizou 

movimentos de aproximação de líderes religiosos e abriu suas portas para um público mais 

conservador. 

Dado importante a ser mencionado, que ajuda a construir os diferentes cenários da 

CDHM na 54ª legislatura, é que após 8 edições, a CDHM não realizou o Seminário LGBTT em 

2013. Trata-se de evento anual, realizado em parceria entre Frente Parlamentar pela Cidadania 

LGBTT, a sociedade civil e o Congresso Nacional, com o objetivo de trazer para o parlamento a 

discussão dos temas acerca da cidadania LGBTT e proporcionar visibilidade às demandas desta 

população.  Além do Seminário nos anos anteriores foi possível identificar a realização de pelo 

menos mais um evento direcionado aos direitos LGBTT, menos em 2013, quando nenhuma 

audiência foi solicitada para discutir as temáticas desta comunidade.  

Ainda seguindo este caminho, da contextualização do ambiente onde se processaram 

os discursos, retomemos o Gráfico 2, quando é possível verificar que em 2013 aprovaram-se mais 

proposições que nas demais sessões legislativas. Do ponto de vista de nossa análise, é importante 

verificar quais foram os temas destas proposições, sobre quais assuntos a Comissão se debruçou 

para além das audiências públicas. 

 

 

 

 

                                                 
39

 Matéria Intitulada “Feliciano aprova requerimento que proíbe entrada de público em comissão”, publicada no 

Jornal Folha de São Paulo em 03/04/2013. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1256635-

feliciano-aprova-requerimento-que-proibi-entrada-de-publico-em-comissao.shtml. Acessada em 05/06/2017 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1256635-feliciano-aprova-requerimento-que-proibi-entrada-de-publico-em-comissao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1256635-feliciano-aprova-requerimento-que-proibi-entrada-de-publico-em-comissao.shtml
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2011 2012 2013 2014 

Acordo Internacional sobre 

extradição entre Brasil e 

Índia.  

Percentual mínimo de 

recursos para educação 

indígena e quilombola 

Decretos que convocam 

Plebiscito sobre casamento 

homoafetivo. 

Política de DH do Mercosul 

Aprovação de projeto sobre 

proteção a direito de crianças 

indígenas (projeto do 

Infanticídio indígena)  

Agrava a pena dos crimes 

contra a pessoa, o patrimônio 

ou a dignidade sexual em que 

a vítima seja índio não 

integrado ou comunidade 

indígena. 

Decreto que susta Resolução 

do Conselho Federal de 

Psicologia que proíbe terapia 

de reversão sexual (Cura 

Gay) 

Crédito rural para atingidos 

por barragens e comunidades 

tradicionais 

Regula a instalação de UPP’s 

em todo o Brasil.  

Cria o Programa Viver Bem, 

que trata de uma vida sem 

discriminação, inclusive de 

orientação sexual e 

identidade de gênero. 

Decreto que Susta Resolução 

do CNJ que permite a 

conversão da União Estável 

em Casamento para 

Homossexuais 

Educação em Língua 

Indígena 

Inserção de cláusula protetora 

dos direitos humanos em 

financiamentos.  

Inclusão da declaração de cor 

e raça nos registros de 

candidato. 

Projetos que tratam de 

práticas discriminatórias por 

raça, cor, idade, sexo, raça 

origem e outras formas de 

discriminação.  

Desenvolvimento Sustentável 

para Comunidades 

Tradicionais 

Inclui no Programa Nacional 

de Apoio à Cultura a 

promoção da cultura 

indígena, afro-brasileira e 

folclores. 

Rejeição de 2 Projetos de 

Decreto que Sustam 

demarcação de terras 

indígenas.  

Projetos que Tipificam o 

crime de impedir a entrada 

em prédios e elevadores por 

preconceito de raça.  

Fim da Revista Vexatória em 

Presídios 

Modificação no Registro 

Civil de afrodescendentes.  

Rejeição de projeto que 

permite exploração de 

recursos hídricos em terras 

indígenas. 

Cotas para negros no Serviço 

Público.  

 

Rejeição do Projeto de 

Decreto que buscava sustar o 

PNDH3. 

 Projetos de Lei de Proteção 

de Cultivares 

 

Rejeição do Projetos de 

Decreto que sustavam 

demarcação de terras 

indígenas.  

 Registro de prenomes 

indígenas 

 

Rejeição do Projetos de 

Decreto que sustavam 

desapropriações em benefício 

de comunidades quilombolas. 

 Tipifica o crime de 

desaparecimento forçado 

como crime hediondo 

 

Rejeição de Projeto de Lei 

complementar que tornava 

rodovias, rodovias e hidrovias 

em terras indígenas como de 

interesse público.  

 Rejeição de Projeto que veda 

a inclusão de cláusula 

discriminatória sobre 

orientação sexual em 

concursos públicos. 

 

  Rejeição de projeto que 

reconhece companheiro 

homossexual como 

beneficiário de direitos 

previdenciários. 

 

  Rejeição de Projeto que trata 

da equidade de gênero, raça e 

igualdade de condições no 

serviço público 

 

Fonte: CDHM/Câmara dos Deputados 

Tabela 5 – Projetos de lei aprovados por ano durante a 54ª Legislatura na Comissão de Direitos Humanos e Minorias.  
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Ao se observar as matérias dispostas nos projetos aprovados e rejeitados, nas 4 

Sessões Legislativas da legislatura em tela percebe-se com muita clareza o viés conservador 

observado no ano de 2013 no Colegiado.  

Enquanto no ano de 2011 e 2012 os projetos aprovados buscavam garantir direitos de 

minorias, bem como os rejeitados eram aqueles que buscavam barrar direitos de indígenas, 

principalmente. Por outro lado, no ano de 2013 os projetos rejeitados referiam-se basicamente ao 

reconhecimento de direitos de pessoas LGBTT’s. 

Com relação aos projetos aprovados observou-se, ainda, inclinação da comissão com 

a composição da 3ª Sessão Legislativa para a aprovação de projetos contrários aos interesses da 

comunidade LGBTT, como os PDC’s que convocam plebiscito para decidir sobre união 

homoafetiva ou os que sutam a decisão do CNJ sobre o reconhecimento da conversão de união 

estável em casamento ou a resolução do Conselho Federal de Psicologia que veda a terapia de 

reversão sexual, popularmente conhecida como cura gay. 

 Pelo exposto, nota-se que a Comissão possuiu uma singularidade no ano de 2013 e 

que influenciou no comportamento dos parlamentares em relação a temas, antes tratados de 

forma corriqueira e alinhados aos interesses dos movimentos sociais, e na forma como os temas 

foram debatidos de deliberados pelo plenário do colegiado.  

7.4 Conservadorismo Deliberativo 

Como pressupõe a votação de propostas no parlamento, a deliberação é parte 

fundamental na tramitação de qualquer matéria. De forma geral, matérias que tratam de direitos 

LGBTT sofrem intenso debate no interior do parlamento, especialmente através de audiência 

pública, como demonstrou Brod(2007) ao analisar a tramitação do PL 1151/95, que trata da 

União Civil Registrada, cujo principal material de análise foram as diversas audiências 

promovidas para discutir a matéria.  

Na 54ª. Legislatura não observamos a realização de uma única audiência pública para 

discutir as matérias em tramitação na Comissão, a despeito de 5 matérias com esta temática terem 

sido deliberadas. Das quais ao menos uma despertou intenso debate e interesse na sociedade, a 

saber: PDC n 234/11, que trata da cura gay.  

Para fins metodológicos, separamos a análise em 3 seguimentos como: aprovados 

favoráveis à LGBTT, aprovados contrários a LGBTT e rejeitados favoráveis à LGBTT. 
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Aprovados Favoráveis  

PL nº 734/11, de autoria dos Deputados Marcelo Aguiar, Lauriete e Acelino Popó, 

que “autoriza o Poder Público a criar o Programa ‘Viver de bem’ – Sem Estigma e Preconceito. 

O projeto tem por objetivo autorizar o Governo Federal criar um Programa de combate ao 

preconceito, incluindo entre outros a orientação sexual e identidade de gênero, através de 

campanhas contra violações de direitos humanos.  

O projeto fora relatado pela Deputada Rosinha da Adefal (PTdoB-AL), que 

apresentou parecer favorável. Constou em pauta por 3 oportunidades, antes de ser aprovado por 

unanimidade com uma emenda. Logo após sua aprovação os autores apresentaram requerimento 

para que fosse retirada a proposição, o que não ocorreu. 

O projeto ainda que se buscasse trabalhar a diversidade, possuía em sua justificação 

uma intenção de esvaziamento da criminalização da homofobia. 

Para acabar com o estigma e com o preconceito, urge que sejam desenvolvidas políticas 

afirmativas e de promoção de uma cultura de respeito às diferenças, inclusive à livre 

orientação sexual e à identidade de gênero, favorecendo a visibilidade e o 

reconhecimento social. Nesse aspecto em particular, entendemos ser totalmente ineficaz 

a criminalização da homofobia. Afinal, instrumentos legais para punição de tais atos já 

existem e reafirmá-los seria apenas uma pressão simbólica contra a violência, que, 

embora possa ter um impacto inicial significativo, tende a ser mais uma norma sem 

efeito no médio prazo.
40

  

Observa-se que consideravam a criminalização da homofobia como ineficaz, 

esvaziando e mudando o entendimento do que seria o crime.  

Aprovados contrários  

PDC 232/2011, de Autoria do Deputado André Zacharow, que “dispõe sobre a 

convocação de plebiscito para decidir sobre a união civil de pessoas do mesmo sexo; 

respondendo a seguinte questão: "Você é a favor ou contra a união civil de pessoas do mesmo 

sexo?". Inicialmente relatado pela Deputada Erika Kokay (PT-DF) foi designada relatora em 

12/04/2012. Apresentou seu relatório pela rejeição em 17/09/12. Entrou em pauta 2 vezes, fora 

pedido vista pelo Deputado Ronaldo Fonseca (PR-DF) em 05/12/12. Além disso, em   a 

Deputada Liliam Sá (PSD-RJ) apresentou Voto em Separado sugerindo a aprovação da proposta, 

sedimentando sua argumentação na crítica ao Supremo Tribunal Federal que reconheceu a 

possibilidade de casamento para homossexuais.  

                                                 
40

 Justificação do PL 734/11. 
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Sob a nova presidência da CDHM, o Deputado Marcos Rogério (PDT-RO) foi 

designado relator em 14/05/13, e apresentou parecer pela aprovação em 04/09/13. Constou uma 

única vez em pauta, no dia 20/11/13, quando foi aprovado. Isto é, no mesmo dia que constou em 

pauta foi aprovado. O Deputado defende em seu parecer que o tema deva ser tratado pelo 

conjunto da sociedade, pela impossibilidade de o Parlamento pela radicalização de posições.   

PDC 234/2011, de autoria do Deputado João Campos (PSDB-GO), que “Susta a 

aplicação do parágrafo único do art. 3º e o art. 4º, da Resolução do Conselho Federal de 

Psicologia nº 1/99 de 23 de Março de 1999, que estabelece normas de atuação para os psicólogos 

em relação à questão da orientação sexual”, mais conhecido como decreto que libera a cura gay. 

Ainda que fora do escopo deste estudo a tramitação em outra comissão, vale ressaltar que quando 

de sua tramitação na Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF, a matéria foi alvo de 

requerimento para realização de audiência pública, que não chegou a ocorrer. Por decisão de 

parlamentares de esquerda fora apresentado requerimento, de autoria da Presidência da CDHM 

para que a matéria tramitasse primeiramente naquele colegiado.  

Na CDHM o Deputado Anderson Ferreira (PR-PE) foi designado relator em 

26/03/2013, sendo apresentado parecer favorável em 26/04/2013. A matéria constou em pauta 

por 3 oportunidades, tendo havido pedido de vista em 06/06/2013 e apresentação de voto em 

separado do Deputado Simplício Araújo (PPS-MA) em 18/06/2013, data em que o projeto fora 

aprovado.  

O Parecer do deputado Anderson Ferreira baseou-se na liberdade de expressão e de 

exercício profissional, bem como na liberdade individual para buscar o tratamento de reversão 

sexual. Seu parecer busca não adentrar em questões de sexualidade, buscando dar um tratamento 

apenas no nível do direito.  

Ainda que o projeto estivesse sob forte ataque da opinião pública não fora realizada 

audiência pública e a discussão se deu em apenas 3 reuniões, antes de ser aprovada. Na 

tramitação o presidente não acatou requerimento para retirada de pauta do deputado Simplício. 

Além disto em vários momentos o Presidente declarou-se favorável ao projeto e defendeu a sua 

discussão e aprovação.  

PDC 871/2013, de Autoria do Deputado Arolde Oliveira (PSD-RJ), “susta os efeitos 

da Resolução nº 175, de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que "dispõe sobre a habilitação, 

celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de 
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mesmo sexo”. O deputado Anderson Ferreira (PR-PE) foi designado relator da matéria em 

18/06/2013, apenas 5 dias após a chegada da matéria ao colegiado. Em 08/08/2013 o relator 

devolveu a matéria sem manifestação. Em 10/09/2013 o Deputado Pastor Eurico foi designado 

novo relator da matéria, que apresentou parecer favorável em 08/10/2013. A matéria constou uma 

única vez da pauta em 20/11/2013, quando fora aprovada sem qualquer discussão.  

Em seu relatório o deputado não faz qualquer análise de conteúdo sobre a decisão do 

CNJ, apenas apresenta as atribuições do Conselho e justifica a aprovação por acompanhar o autor 

da proposta no entendimento de que, com base nas atribuições apresentadas, o órgão não teria 

competência para apresentar a resolução.  

PL 6418/2005, de autoria do Deputado Paulo Paim, que “Define os crimes resultantes 

de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem”, trazia dentre os projetos 

apensados o PL 2252/1996, PL 5452/2001 e o PL 6840/02, todos incluíam nos rimes de 

discriminação a orientação sexual . Em 14/05/2013 o Deputado Henrique Afonso (PV-AC) foi 

designado relator e em 17/12/2013 apresentou seu relatório favorável ao projeto nos termos de 

um substitutivo, sendo aprovado em 18/12/2013, na única vez que constou em pauta. Apesar de 

aprovado o Substitutivo do relator retirou todas as expressões de orientação sexual e, em seu 

relatório, não faz uma única menção ao fato para justificar sua decisão, negligencia por completo 

o tema.  

Rejeitados Favoráveis 

PL 6840/2002, de autoria da Comissão de Combate à Violência, que “Proíbe a 

inclusão de cláusulas discriminatórias quanto à orientação sexual do candidato, em editais para a 

prestação de concursos públicos. A matéria apesar de não tentar incluir a mudança na lei do 

racismo, o projeto tramitava em conjunto com o PL 6418/2005 e foi rejeitado sem apresentar 

justificativa por parte do relator.  

PL 6297/2005, de autoria do Deputado Maurício Rands (PT-PE), que “acresce um 

parágrafo ao art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e acresce uma alínea ao inciso I do 

art. 217 da Lei nº 8.112, de 11 de novembro de 1990, para incluir na situação jurídica de 

dependente, para fins previdenciários, o companheiro homossexual do segurado e a companheira 

homossexual da segurada do INSS e o companheiro homossexual do servidor e a companheira 

homossexual da servidora pública civil da União”. Na CDHM o Deputado Pastor Eurico (PSB-

PE) foi designado relator em 11/06/2013, apresentando parecer contrário à matéria no dia 
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23/10/2013. Constou em pauta no dia 20/11/2013, data em que o parecer pela rejeição foi 

aprovado sem que houvesse discussão.  

O parecer do deputado busca tratar de forma técnica o tema, mas sua argumentação 

demonstra parcialidade e a presença de ideologia heteronormativa ao não reconhecer a 

possibilidade de uma união entre homossexuais, pelo simples fato que na sua visão eles não 

constituiriam uma família, que a possibilidade de procriação é que concederia a característica de 

família e, assim, o direito previdenciário.  

Cumpre salientar que não é possível equiparar os homossexuais aos companheiros 

heterossexuais nos aspectos relevantes presumíveis destes e que historicamente 

justificaram a existência de direito à pensão para estes, qual sejam: reprodução e papel 

social relevante na criação dedicada dos filhos. Assim, com eventual aprovação do PL 

em análise, os homossexuais ficariam inseridos diretamente na primeira classe, ao lado 

do cônjuge e dos filhos, fazendo-os usufruir de subsídio estatal (pensão) sem 

justificativa intrínseca à condição de companheiros de mero afeto, configurando 

enriquecimento sem causa, já que dos homossexuais não se presume o mesmo papel 

social relevante e referenciado.(Pastor Eurico, Parecer ao PL 6297/2005) 

Fica evidente a análise sobre uma visão exclusivista, que não reconhece outros 

arranjos familiares e que, por isso, não merece a tutela do Estado.  

Pela análise da tramitação dos projetos, notamos a total ausência do debate e do 

contraditório na Comissão, por mais polêmico que fosse o projeto ou o posicionamento 

assumido.  

7.5 O discurso e a ideologia  

Em um campo bastante controverso, como o demonstrado no item anterior, que 

passamos a análise propriamente dita dos discursos dos parlamentares durante a 54ª Legislatura. 

Como já fora dito, frise-se que a análise restringe-se apenas aos discursos proferidos pelos 

parlamentares já identificados por suas falas como contrários aos direitos LGBTT. 

Buscaremos, através do agrupamento destes discursos, apresentados em momentos 

distintos, encontrar o imaginário sociodiscursivo, tal qual Charaudeau (2015) apresentou, na 

construção da verdade daquele grupo, a noção de força de verdade, que precisa ser apresentada 

em público e que seja mais robusta para angariar apoio da audiência e rebaixar o discurso 

adversário como fraco e pouco convincente.  

“A arte do discurso político é a arte de dirigir-se ao maior número de indivíduos para 

faze-los aderir a valores comuns.”(CHARAUDEAU, 2015, p. 241)  
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Os parlamentares ao se apresentarem no plenário da Comissão de Direitos Humanos 

tencionavam o convencimento de seus ouvintes em relação ao ponto de vista por ele defendidos, 

de sua verdade. É a busca pela legitimidade da representação e a construção de uma opinião sobre 

as ideias por eles apresentadas.  

Para esta análise foram extraídos discursos dos apanhamentos taquigráficos de 15 

reuniões da Comissão, nas quais os parlamentares não alinhados aos interesses da comunidade 

LGBTT, fizeram alguma intervenção sobre o tema.  

 

Fonte: Câmara dos Deputados 

Gráfico 8 – Notas Taquigráficas de Reuniões por seu ano de realização.  

Nota-se pelo Gráfico 8 que o ano de 2013 concentrou 72% de todas as reuniões com 

apanhamentos taquigráficos analisadas. Enquanto, em 2011 e 2012, apenas em duas 

oportunidades observaram-se discursos em tom de crítica à comunidade LGBTT, o ano de 2013, 

apresentou aumento substancial no número de discursos.  Com o retorno de parlamentares 

alinhados aos movimentos sociais à comissão em 2014, este tipo de discurso mais uma vez 

reduziu-se a nenhuma ocorrência
41

. 

Desta forma, para a construção destes discursos, vamos analisar de forma quantitativa 

as construções das sentenças, buscando as palavras e expressões constantes nos discursos, a fim 

de dar forma a estas verdades. 

                                                 
41

 Lembrando-se que nem todas as reuniões tiveram apanhamento taquigráfico, estes dados referem-se tão somente 

àqueles que possuem as audiências e deliberações degravadas. 
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Gráfico 9 – Ocorrência de palavras identificadoras do discurso nas  

Percebe-se que os termos mais utilizados pelos parlamentares no período fazem 

referência à família, criança e Cristão. Enquanto Gay e Deus são repetidos quase que na mesma 

proporção nos discursos estudados. Absolutamente todos os parlamentares investigados 

utilizaram as palavras, Deus, Gay, Homossexual, Criança ou Infância no mesmo discurso.  

Todas as vezes em que os parlamentares trataram de proteção da infância, as palavras 

homossexual ou homossexualismo apareceram associadas em conotação negativa. Como a fala 

do Deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) quando da deliberação do PDC nº 234 de 2011, que 

intentava sustar resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe a oferta de terapia de 

reversão sexual por psicólogos (Cura Gay), no dia 18/06/2013: 

“Eu acho que tudo aqui é um projeto de poder: destruir a família, estímulo ao 

homossexualismo logo na infância[...]” (Deputado Jair Bolsonaro) 

Fica claro, no excerto acima, que a centralidade do discurso é a chamada destruição 

da família a partir da orientação sexual, ao se estimular crianças a serem homossexuais através do 

material de combate à homofobia nas escolas, apelidado pelos parlamentares conservadores de kit 

gay.  

É possível observar um padrão, ao comparar o discurso proferido pelo Deputado 

Ronaldo Fonseca (PR-DF) durante a realização do Seminário LGBTT em 15/05/2012: 

A criança tem de ser educada por seus pais. Tirar o direito de os pais educarem seus 

filhos é um absurdo. Acho que os pais têm de educar seus filhos. Evangélico nenhum 

que se preza e segue o ensinamento de Cristo é homofóbico: ele pode não concordar 

com a prática do homossexualismo, como não concordamos com a prostituição, quer 

seja feminina ou masculina.(DEPUTADO RONALDO FONSECA)  
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Observa-se a utilização da associação entre homossexualismo
42

 e algo negativo, no 

caso a prostituição, na tentativa de remeter a orientação sexual a uma patologia, a práticas pouco 

aceitas na sociedade, como a prostituição. Além disso, usa a estratégia de exagerar medidas 

propostas, ao tratar de medidas para estimular de combate à homofobia nas escolas como a 

retirada dos direitos dos pais educarem seus filhos.  

Encontrou-se o discurso de 11 parlamentares que apresentaram discursos com 

referência negativas a LGBTTs ao longo das 4 Sessões Legislativas.  

Parlamentar Discursos 

Proferidos 

Jair Bolsonaro (PP-RJ) 9 

Liliam Sá (PROS-RJ) 2 

Ronaldo Fonseca (PR-DF) 1 

Costa Ferreira (PSC-MA) 1 

Arnaldo Jordy (PPS-PA) 1 

Anderson Ferreira (PR-PE) 2 

Takayama (PSC-PR) 3 

Pastor Eurico (PSB – PE) 5 

Roberto de Lucena  (PV-SP) 1 

Pastor Marco Feliciano (PSC-SP) 4 

João Campos (PSDB-GO) 2 

Tabela 6 – Discursos proferidos ao longo da 54ª Legislatura por Parlamentar. 

Conforme demonstrado na Tabela 6, o Deputado Jair Bolsonaro é o parlamentar que 

mais vezes fez referências negativas à comunidade LGBTT, seguido do Deputado Pastor Eurico. 

Ambos possuem como característica discursos mais fortes e com constantes associações entre 

homossexualidade e práticas patológicas e negativas.  

7.6 Caracterização do Discurso anti-LGBTT na comissão 

Antes de uma analise mais amiúde de alguns expoentes da bancada contrária aos 

LGBTTs na CDHM, procederemos a análise geral, recuperando dados já discutidos e buscando a 

caracterização segundo os modelos estabelecidos por Charaudeau (2012) 

 

 

 

 

                                                 
42

 Os parlamentares não utilizam a palavra homossexualidade, ficando presos ao termo homossexualismo que caiu 

em desuso desde a retirada da homossexualidade da CID – Código Internacional de Doenças pela Organização 

Mundial de Saúde.  
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Parlamentar Partido 
Ethos Procedimentos 

Credibilidade Identificação Linguísticos Enunciativos 

Jair Bolsonaro PP Virtude Potência Falar Forte Elocutiva/Alocutivas 

Takayama PSC Sério Caráter Falar Forte Elocutiva 

Pastor Eurico PSB Sério Chefe Falar Tranquilo Elocutiva 

João Campos PSDB Sério Inteligente Falar Tranquilo Elocutiva/Alocutivas 

Marco Feliciano PSC Virtude Inteligente Falar Tranquilo Alocutivas 

Liliam Sá PSC Sério Inteligente/Humanidade Falar Tranquilo Elocutivas/Delocutivas 

Ronaldo Fonseca PR Virtude Potência Falar Forte Elocutivas 

Henrique Afonso PV Virtude Caráter Falar Forte Elocutivas 

Tabela 7 – Caracterização dos discursos 

A partir da análise da tabela 7 é possível evidenciar que os parlamentares não 

possuem uma homogeneidade na caracterização de seus discursos, quanto á credibilidade, eles se 

dividem em dois Ethes, o de virtude e o de sério, ambos voltados para uma figura forte, sendo o 

primeiro voltado para a indignação e o segundo a uma maior rigidez para expressar e que buscam 

mimetizar a expectativa de confiança da audiência. 

Com relação à identificação os Éthe variam um pouco mais. Os deputados Jair 

Bolsonaro e Ronaldo Fonseca possuem a característica de buscar o enfrentamento com seus 

opositores, tornando suas opiniões públicas sem a preocupação da aceitação. Já os Deputados 

Marco Feliciano, João Campos e Liliam Sá repousam sua identificação na Inteligência, buscando 

a confiança de seus interlocutores em suas falas bem fundamentadas e a expectativa de 

profundidade apresentada nos discursos; a Deputada Liliam Sá tem como ethos secundário o de 

humanidade, por buscar ser também identificada como uma parlamentar que se dedica ao outro, 

em seus discurso sempre marcar sua preocupação com o bem estar dos outros, em especial das 

crianças. Por fim, os deputados Takayama e Henrique Afonso, que se apresentam com discursos 

pautados na construção moral de sua personalidade, na rigidez de princípios religiosos
43

 e o 

Deputado Pastor Eurico que se posiciona como o líder de um rebanho, como o pastor que guia, 

pautado em sua votação se coloca em público como um representante que lidera um numero 

significativo de pessoas e, por isso, precisa ser respeitado e ouvido. 

Para melhor compreensão, procederemos da análise individualizada dos discursos dos 

parlamentares considerados expoentes da bancada na CDHM. Entendemos que tal análise 

cumprirá papel importante na pesquisa que ora realizamos. 

 

 

                                                 
43

 Ainda que os demais tenham essa característica, nestes dois parlamentares ficou mais candente. 
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7.6.1 Jair Bolsonaro 

Na 54ª Legislatura o Deputado Jair Bolsonaro consolidou-se como o principal 

antagonista em relação aos direitos LGBTT. Em várias oportunidades, ainda que o tema da 

audiência pública fosse outro, o parlamentar introduzia a temática de forma negativa e em tom de 

crítica às tentativas de combate ao preconceito e à discriminação. Seu principal objeto de ataques, 

presente em quase todas as falas, foi o chamado kit gay
44

. 

Característica marcante é a utilização de sentenças curtas e carregadas de informações 

que, para sua audiência, tem grande peso negativo como pedofilia, destruição da família e 

comunismo, servindo como ponto de apoio para o desenvolvimento de sua oratória; calcada, de 

forma recorrente, na interpretações de falas de outrem em tom de questionador e sem precisar 

nomes e datas, com superficialidade e imprecisões.  

Sra. Presidente, os pais com quem tenho conversado, nenhum tem orgulho de dizer que 

tem um filho gay, ou que, se porventura fosse gay, seria um motivo de festa na sua 

família.  

O que está acontecendo, e eu passei para a sua assessoria aqui... Eu estou à disposição 

de V.Exa... Tenho certeza de que V.Exa. não vai perder tempo comigo, não. São duas 

questões muito graves tratadas nesta Comissão. Uma é a do material didático a ser 

distribuído nas escolas públicas do 1º grau. E não adianta me chamar de mentiroso, 

porque estão lá nas notas taquigráficas que o alvo são 190 mil escolas públicas do 1º 

grau. Então é o 1º grau, realmente. São filmetes, que eu chamo de pornográficos, que 

estimulam o homossexualismo(sic), que escancaram as portas para a pedofilia.
45

  

O trecho é elucidativo da estrutura do discurso do parlamentar. Todo em primeira 

pessoa, apresentando sua opinião e suas impressões acerca do fato narrado, além de buscar 

associar orientação sexual e pedofilia, além de reforçar a ideia de a homossexualidade ser motivo 

de vergonha para os pais.    

As falas e opiniões de pessoas ligadas ao movimento LGBTT também são citadas, 

com evidente modificação de sentido e retiradas de seu contexto original, para corroborar suas 

ideias e, em última análise, escandalizar a audiência.  

[...] Hoje, pelo amor de Deus, é uma covardia o que estão fazendo com as crianças, esse 

ativismo gay com crianças de 5, 6 anos de idade. E a partir de 4 anos, acho que a partir 

                                                 
44

 Material didático desenvolvido pelo Ministério da Educação em 2011 para que os professores pudessem trabalhar 

a questão da diversidade e enfrentamento a homofobia no ambiente escolar.  
45

 Trecho das Notas Taquigráficas da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura em 27 de abril de 2011 

(quarta-feira) às  14h  Pauta de Reunião Extraordinária – Audiência Pública da CDHM, realizada no Plenário 09 

sobre as Propostas e Ações do Ministério da Justiça referentes ao sistema nacional de segurança pública.      
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de 2016. Isso é um crime! Estimular a criança ao sexo com essa idade, isso é um crime! 

Só quem não tem coração. Só quem é canalha pode apoiar isso aí.
46

 

Ao se analisar o trecho acima, proferido durante audiência pública sobre erotização 

da infância, fica patente a tentativa de gerar polêmica e buscar alarmar a audiência, na medida em 

que ao repassa informações sem comprovação. São afirmações soltas, apresentadas de forma 

superficial e, mais uma vez, descontextualizada. Apoiado na imunidade parlamentar conforme o 

próprio afirmou em seu discurso “eu falo, não sou canalha, eu falo e tenho imunidade para 

falar”, o parlamentar acaba por falar informações sem qualquer sustentação. 

O parlamentar usa a estratégia da imprecisão
47

, cunhada por Charaudeau (2015), que 

pressupõe a construção do discurso em afirmações que no contexto em que são empregadas, são 

pouco evidentes, com difícil comprovação, sem apontar responsáveis pela fala que é apresentada. 

Ao construir uma imagem pública pautada na seriedade
48

 e de credibilidade junto à sua audiência, 

ele monta o cenário para que possa expor falas não verossímeis.  

É evidenciado o uso de expressões e estruturas que criam a identificação do 

parlamentar junto ao seu público, para a construção do ethos de potência
49

, que pode ser 

compreendido como seu ethos dominante
50

, cuja característica é o comportamento ativo, de 

atitudes militares, aliado a uma figura de potência, além de utilizar agressões verbais para 

demosntrar força. Trata com escárnio o contraditório e desqualifica os de posição contrária, 

estabelecendo a divisão entre o “nós” e o “eles”, “não vem aqui ativista gay tomar posição. Aqui, 

não.”
51

  

Podemos ainda associar um segundo ethos, subsidiário, que é o de caráter, que 

segundo Charaudeau (2015), é a expressão da indignação pessoal, que se exaspera e, aos berros, 

                                                 
46

 Trecho das Notas Taquigráficas da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura em 25 de junho de 2013 

(quarta-feira) às  14h  Pauta de Reunião Extraordinária – Audiência Pública da CDHM, realizada no Plenário 09 para 

Discutir o problema da erotização das crianças através de imagens, de músicas nos meios de comunicações, cartilhas 

educativas e demais exposições.  
47

 CHARAUDEAU, Patrick. 2015, p.106 
48

 Ainda que essa imagem não seja partilhada por todo o público, consegue atingir a sua audiência, lembrando que 

foi nesta época e a partir destas intervenções que seus partidários cunharam a expressão “Bolsomito” e sua 

popularidade cresceu de forma notável.  
49

 CHARAUDEAU, Patrick. (2015) 
50

 O ethos que se sobressai aos demais.  
51

 Reprimenda proferida a um convidado para audiência pública para tratar de políticas para saúde mental e que 

expressou opiniões sobre a nova composição da CDHM em 20/03/2013, ainda no calor das manifestações contra o 

recém eleito presidente do Colegiado.  
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expressa seu descontentamento, com o objetivo de criar comoção na plateia e uma indignação 

coletiva, fortalecendo o seu ponto de vista.  

As variantes dessa figura são a provocação e a polêmica, embora nem sempre seja 

possível distingui-las claramente. A ‘provocação’ é feita como declarações que têm por 

fim único fazer alguém reagir, a ponto de não se saber jamais se suas manifestações 

devem ser consideradas reflexo do pensamento daquele que as enuncia.(CHARADEAU, 

2015, p. 141)  

Em vários momentos o parlamentar faz alusão a sua imagem como soldado, de forma 

a criar a identificação com o poder e a confiança transmitida por um soldado aos seus 

interlocutores. Tendo-se em vista que se trata de um Militar Reformado das Forças Armadas, que 

também pode ser compreendida como uma característica do ethos de credibilidade de virtude, 

que tenta em sua construção tornar suas colocações verossímeis para a audiência.  

Podemos observar o intercruzamento destes dois ethos no fragmento de fala abaixo, 

que busca mostrar indignação e, ao mesmo tempo, provocar seus antagonistas, ao apresentar 

críticas com informações improcedentes e que fazem a ligação da homossexualidade à pedofilia, 

durante reunião que elegeu o Deputado Marco Feliciano Presidente da comissão.  

Nós não assistiremos aqui a seminários LGBTT infantil, com pessoas estimulando 

crianças de 5, 6 anos a fazer sexo – já seria um absurdo se fosse do sexo oposto – com 

uma do mesmo sexo. Nós não veremos mais isso aqui
52

.  

A indignação acaba ocupando posição de destaque em sua fala. Em vários momentos 

é possível ver a indignação guiando a fala quando se trata das intenções de trabalhar a 

diversidade nas escolas com crianças. Em praticamente todas as referências feitas a 

homossexuais, o foco da crítica era a tentativa de induzir crianças a “tornarem-se” homossexuais.  

É importante notar que é possível identificar uma alteração do discurso apresentado 

nas reuniões anteriores à eleição de Marco Feliciano, quando as falas tinham o fito de convencer, 

apresentar informações que não seriam de conhecimento geral, “estou saindo de uma guerra 

terrível, ou seja, sob o manto de se combater a homofobia, livros didáticos estão indo para dentro 

das escolas, estimulando o homossexualismo(sic)”
53

, isto é, ele explica suas afirmações de forma 

um pouco mais detalhada e usa de enunciações alocutivas
54

 para  solicitar a audiência que o 

                                                 
52

 Trecho das Notas Taquigráficas da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura em 07 de março de 2013 

(quinta-feira) às  9h. Reunião de eleição da Presidência e Vice-Presidências da Comissão.  
53

 Discurso proferido durante Seminário que debatia castigos físicos de crianças e adolescentes. 19/05/2011. 
54

 CHARAUDEAU,2015,p.178 
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acompanhem nessa indignação. Enquanto no segundo momento, as falas seguem um raciocínio 

que já seria acompanhado por todos, como demonstrado nos outros trechos transcritos.  

Eu estou à disposição de V. Exa (Presidenta da Comissão Deputada ManoelaD’Avila)... 

Tenho certeza de que V. Exa não vai perder tempo comigo, não. São duas questões 

muito graves tratadas nesta Comissão. Uma é a do material didático a ser distribuído 

nas escolas públicas do 1º grau.  

Ao se dirigir à Presidenta ele a insta a conhecer melhor sua argumentação, seu ponto 

de vista e suas denúncias, partindo do pressuposto de que não é de conhecimento geral os 

achados por ele identificados.  

Vale notar que o Parlamentar compara sua ação em relação ao kit anti-homofobia a 

uma guerra, uma cruzada contra a militância LGBTT. O Deputado não busca justificar suas 

posições, amenizando suas críticas aos homossexuais, pelo contrário, em toda fala estudada 

temos o questionamento ao ativismo LGBTT e associado a uma atuação negativa e perniciosa 

para a sociedade.  

Por fim, fica evidenciada a preocupação do parlamentar com a encenação que faz em 

seus discursos, após discursar na audiência pública sobre erotização da infância, em mais um 

ataque ao combate à homofobia nas escolas, em que questiona a metodologia utilizada para 

identificar o percentual de alunos homossexuais nas escolas brasileiras – uma vez mais em tom 

de escárnio – o parlamentar conclui sua falar com a seguinte sentença: “Bem, obrigado, pessoal, 

já fiz meu desabafo, fiz meu comercial, Obrigado pela atenção”, Ao chamar sua fala de 

“comercial” o político deixa transparecer sua intenção de encenar um personagem para a 

audiência.  

7.6.2 Pastor Eurico 

O Deputado Pastor Eurico (PSB-PE) notabilizou-se como um ferrenho opositor dos 

direitos LGBTT’s na 54ª Legislatura, proferindo discursos contrários em 5 oportunidades, pouco 

menos que o Deputado Jair Bolsonaro.  

Suas falas são construídas com sentenças mais longas, em primeira pessoa, com a 

oposição entre o “eu/nós” e o eles. Ao utilizar o pronome pessoal da primeira pessoa do singular, 

o parlamentar reforça a sua opinião sobre o tema e, em certos momentos a fortalece o 

pertencimento a um grupo ao utilizar o “nós”, tendo como referência a bancada evangélica.  
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Seus discursos fazem menções recorrentes aos aspectos religiosos da discussão. No 

trecho a seguir o parlamentar ao discutir o PDC 234/2011 que tratava da cura gay, lança mão da 

sua religião para fundamentar parte de seu discurso: “  

[...]em nenhum momento esse projeto trata de ‘cura gay’, se bem que eu, como 

evangélico, defendo, prego que Jesus liberta todo tipo de pessoa de qualquer coisa, ache 

ruim quem quiser; esse é o meu posicionamento. (Pastor Eurico) 

Observa-se nesta reafirmação constante como uma estratégia de justificação por suas 

posições, que o faz por convicções pessoais e religiosas. Reforçando em seguida não ser 

influenciado por intenções eleitorais ou de conquistar espaço na mídia, como forma de contrapor-

se e atacar seus opositores que, na visão do deputado, estariam na disputa por espaço na mídia e 

por reconhecimento eleitoral. A justificação é utilizada para amenizar seus posicionamentos, 

como se não fosse apenas algo apenas pessoal e sim proveniente do grupo a que pertence.  

Tal argumentação tem uma dupla função, uma maior identificação com o grupo que 

busca apoio e reconhecimento e reduzir os efeitos deste posicionamento em relação à sua imagem 

no todo, como no trecho “nós não estamos aqui para aparecer, mas para defender princípios” ou 

“nós estamos defendendo direitos humanos aqui”. O uso do pronome “nós” o coloca em posição 

de pertencimento de um grupo, compartilha a responsabilidade pela posição assumida com os 

demais perante a opinião pública, evidenciado no seguinte trecho: “E é bom que toda a sociedade 

brasileira veja que isso aqui é uma verdadeira estratégia para desestabilizar o que são os direitos 

humanos no Brasil”
55

.  

As críticas aos que se posicionam contrários às suas ideias são formuladas através do 

uso de argumentos de difícil comprovação, afirmações cuja confirmação por parte do ouvinte se 

torna quase impossível, como é possível observar no trecho que se segue: 

“Pasmen os senhores: muitos Deputados desta Casa são bancados pela indústria do 

sexo, são bancados por pessoas que defendem esses princípios,(grifo nosso) para que 

eles possam votar a favor. É difícil para nós que às vezes somos minoria aqui 

defendermos esses princípios. Mas nós não vamos calar-nos.” (Pastor Eurico) 

Este tipo de afirmação não é passível de confirmação é usada como trunfo para 

desqualificar e rebaixar os posicionamentos contrários ante seus ouvintes. Outra característica 

possível de se notar neste trecho transcrito é a postura de vítima e posicionamento minoritário, 

                                                 
55

 Fala sobre os movimentos contra a eleição do Deputado Marco Feliciano a presidente da Comissão, durante a 

Audiência Pública que tratou dos Desafios para garantia de direitos na atenção psicossocial aos portadores de 

transtorno mental, em 20/03/2013. 
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cuja resistência é necessária para defender os interesses de seu grupo, numa solidariedade na 

convicção
56

, partilhada por seus companheiros e aqueles que ele representa.  

O que nos leva a construção do ethos do parlamentar, através dos excertos transcritos, 

extraídos de duas reuniões distintas, é possível observar os elementos desta construção: “Eu estou 

aqui com 185 mil votos. Eu tenho eleitores que sabem porque me colocaram aqui.”
57

; “Cheguei 

aqui com quase 200 mil votos, sem precisar de nada disso.”
58

;“[...]as pessoas acreditam no nosso 

trabalho, que não é de agora, que vem de muito tempo.”
59

 

Observa-se que o discurso nos leva a caracterizá-lo com o ethos de identificação de 

chefe
60

, na medida em que se apresenta como pastor e, em algumas oportunidades, destaca o 

número de votos que ele representa como forma de conceder legitimidade à sua fala. Pode-se, 

ainda, notar que ao declarar o número de votos buscar cristalizar sua posição de líder de uma 

massa e que não pode ser desprezada, de forma a convalidar seu discurso e, deste modo, formatar 

o ethos de credibilidade da virtude. 

Com relação aos Direitos LGBTT’s o parlamentar cria seu discurso pautado nas suas 

crenças religiosas e na formulação de ideias de contrariedade à família.  

Eu tenho testemunhos, como pastor, de muitas pessoas – não é só de uma – que eram 

homossexuais, que eram travestis e que hoje são heterossexuais, casados, pais de 

família e estão vivendo tranquilamente, porque abandonaram...Mas quando perguntam 

para elas: Por que você deixou essa prática? Ela vai dizer: Porque Cristo me libertou. 

(Palmas.) Essa é a verdade. (Pastor Eurico) 
61

 

No trecho transcrito evidencia-se a noção de doença e escolha associada à 

homossexualidade. Além disso, considera que homossexualidade é um atentado à família, como 

                                                 
56

 CHARAUDEAU, 2015, P.175. 
57

 Trecho das Notas Taquigráficas da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura em 18 de junho de 2013. 

Reunião Deliberativa Ordinária da CDHM, Discussão do Item nº 02,  PDC 234/2011 – que tratava da “cura gay”. Em 

18/06/2013. 
58

 Trecho das Notas Taquigráficas da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura em 25 de junho de 2013 

(quarta-feira) às  14h  Pauta de Reunião Extraordinária – Audiência Pública da CDHM, realizada no Plenário 09 para 

Discutir o problema da erotização das crianças através de imagens, de músicas nos meios de comunicações, cartilhas 

educativas e demais exposições. 
59

 Ibdem. 
60

 Não chega a incorporar a figura transcrita por Charaudeau (2015, p 155) em sua totalidade, mas tem elementos em 

seu discurso que permitem fazer esta associação. 
61

 Notas Taquigráficas da Reunião sobre erotização da infância. Opt cit. 
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no trecho: “[...]parte das audiências que foram realizadas aqui induziram a sociedade a caminhar 

num caminho de desgraça e destruição da família.”
62

 

7.6.3 Takayama 

Parlamentar do PSC do Paraná, Pastor evangélico e deputado em 3º mandato, em 3 

oportunidades utilizou a palavra para posicionar-se contrário aos direitos de LGBTT’s. Com fala 

forte e agressiva, destacou-se como um dos mais ferrenhos opositores aos homossexuais na 

Comissão.  

Tem um discurso caracterizado pela reafirmação de sua formação cristã e por 

representar as famílias e seus interesses no parlamento. Para tanto, utiliza sentenças longas com 

reforço de pensamento, bem como pelo uso do pronome “Eu” como forma de evidenciar que é o 

seu pensamento particular sendo expresso e do pronome “Nós” como realce de seu pertencimento 

ao segmento evangélico.  

“Que homofobia?
63

Nós amamos o homossexual, sr. Presidente; não amamos a prática. 

Agora, a Deputada quer interferir no direito do cidadão brasileiro do livre pensar. É o 

meu direito achar que a prática do homossexualismo não é correta. Isso não me torna 

homofóbico. Amamos o ser humano, não amamos a prática.”
64

 (Deputado Takayama)  

O trecho acima evidencia esse jogo de palavras entre o “eu” como expressão pessoal 

e o “nós” enquanto grupo, reforçando ser ele pessoalmente partidário deste pensamento 

construído pelo grupo. Busca o alinhamento de sua postura ao pensamento daqueles que ele 

entende representar, na busca pela identificação.  

Este trecho transcrito encerra de forma elucidativa a forma como o parlamentar 

desenvolve sua fala em relação ao homossexual. Tenta justificar na liberdade de expressão seu 

direito em ser contrário aos LGBTT’s. A partir desta justificativa, o parlamentar se vê respaldado 

para classificar como incorreta a homossexualidade, como ele expressou mais uma vez no seguir 

desta mesma fala: “Isso não nos torna homofóbicos em momento nenhum! Amamos o pecador, 

não amamos a prática das coisas erradas. Essa é a posição do cristão.” 

A busca por não ser caracterizado como homofóbico é uma constante em seu 

discurso. Chegando a buscar esvaziar a homofobia de significado, por considerar que os crimes 

                                                 
62

 Trecho das Notas Taquigráficas da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura em 12 de junho de 2013 

(quarta-feira) às  14h  Pauta de Reunião Extraordinária – Audiência Pública da CDHM, realizada no Plenário 09 para 

Discutir ações e propostas da iniciativa privada e as políticas públicas para valorização e proteção da família.  
63

 Em resposta à Deputada Erika Kokay sobre uma afirmação da mesma que a CDHM não poderia ser presidida por 

homofóbicos.  
64

 Fala proferida durante a reunião de votação para presidente da CDHM. 27/03/2013 
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contra homossexuais não são motivados senão por questões de foro sentimental e não de 

preconceito: 

“Já são quase 3.500 casos de assassinato de homossexuais. Eu desafio esses senhores a 

fazer uma investigação. Vão constatar que nenhum desses crimes foi praticado por 

cristão, mesmo no caso desses fanáticos, malucos, o que pode acontecer. [...] nem os 

relacionados à homofobia.” 

Tenta dar tom de conhecimento aprofundado do assunto para corroborar seu ponto de 

vista. Busca afastar seu discurso do que possa ser caracterizado como discurso de ódio.  

Ao repetir continuamente que “ama o homossexual”, busca desviar a atenção da 

audiência, para criar um ethos de humanidade, não pela via de proximidade com os indivíduos, 

mas de se preocupar inclusive com seus “inimigos”. Contudo, ao sempre associá-lo ao pecador, 

cria um distanciamento entre ele, homem de virtude e religioso e o homossexual, pecador e sem 

virtude.  

Na continuação deste mesmo trecho o parlamentar realça sua posição de menosprezo 

ao homossexual, “[...] em 95% dos casos, aproximadamente, os responsáveis foram os parceiros 

sexuais dessa gente – desculpem-me, dessas pessoas.” Ao utilizar a expressão “dessa gente”, 

retratado logo em seguida, ele aparentemente foi traído pela própria vocalização do pensamento.  

A associação da homossexualidade com a zoofilia é outra constante, em diversos 

trechos, para justificar o porquê de não aceitar a homossexualidade, o parlamentar lança mão da 

comparação com a zoofilia: “Por exemplo, se o indivíduo quer amar a vaca dele, vamos supor, 

não vamos deixar fazer uma avacalhação!” ou “Não é preciso fazer sexo com animais ou com 

crianças – os famosos pedófilos -, ou homem com homem, ou mulher com mulher.” Neste ultimo 

trecho, como outros parlamentares, usa também a pedofilia como associação para criar uma 

imagem negativa dos homossexuais.  

Na construção do ethos de credibilidade, busca no discurso fortalecer a imagem de 

“sério”
65

, comprometido com os valores defendidos por seus eleitores e seus pares evangélicos. 

Reforça esta imagem ao citar questões de sua vida pessoal.  

“Eu, como filho de japonês, sou o retrato claro de um Brasil sincretista, que recebe 

todas as pessoas. Eu sigo Cristo porque entendo que é o melhor ensinamento e é a única 

regra de fé para o ser humano, é a minha maneira, é a minha concepção.” (Deputado 

Takayama)  

                                                 
65

 O ethos de sério é caracterizado pela postura rígida, pouco sorridente, busca transmitir uma imagem de que sua 

vida pública é como a vida privada, não entregue às frivolidades da vida. Com discurso sem frases de efeito ou que 

possam desacreditá-lo como orador. CHARAUDEAU, 2015, p. 120 
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Enfim, pode-se descrever o discurso do parlamentar como firme, sisudo, pouco 

flexível em relação a convencimento, não busca convencer a audiência de seu pensamento. Tem 

ideias sedimentadas, orientadas pela sua vivência religiosa.  

7.6.4 João Campos 

O Deputado João Campos (PSDB-GO), estava em seu terceiro mandato como 

deputado federal, é delegado de polícia, o que coloca como componente da chamada Bancada da 

Bala.  

Tem como característica parlamentar, que merece destaque no presente estudo, a 

apresentação de projetos de lei em contrariedade aos interesses da população LGBTT, como os 

Projetos de Decreto Legislativo que buscavam sustar a Resolução do CFP sobre a cura gay e a 

Resolução do CNJ que regulamentou a conversão de união estável em casamento da união 

homoafetiva.  

Seus discursos são caracterizados pela forma rebuscada com que emprega as 

palavras, com frases construídas com cuidado e bem estruturadas gramaticalmente. As ideias são 

encadeadas de maneira lógica. Utiliza muito as enunciações elocutivas, para instar o seu 

interlocutor a participar do diálogo.  

Utiliza um discurso técnico, sem utilizar a religiosidade para justificar suas falas sem, 

com isto, deixar de criar a identificação com a comunidade evangélica,  uma vez que defende seu 

ponto de vista impingindo aos seus detratores o ônus do preconceito, isto é, passando para eles a 

imagem de preconceito contra os cristãos.  

Ao que me parece, além da ausência de conhecimento para fazer o bom debate, 

Deputados que assim se manifestam estão cheios de preconceito religioso e, não tendo 

outra forma de expressar esse preconceito, aproveitam o debate, Deputado Takayama, 

para então manifestar o seu preconceito aos segmentos religiosos deste País, 

especialmente ao segmento evangélico. (Deputado João Campos) 

Com base neste tipo de argumentação o parlamentar acaba por apresentar seus 

projetos, como eivados de boas intenções, como o que PDC nº 234 de 2011.  

Quando apresentei esse projeto, Sr. Presidente, até pensei que teríamos aplausos, 

inclusive dos ativistas do segmento LGBTT, porque uma das finalidades desse projeto é 

resgatarmos a premissa inicial do art. 5º da Constituição: todos são iguais perante a lei. 

E essa resolução do Conselho Federal de Psicologia ofende esse princípio, na medida 

em que discrimina o homossexual e não dá o mesmo tratamento ao heterosexual. [..] 

Ora, estranha-me, porque uma das bandeiras dos ativistas do movimento LGBTT é a 

igualdade, e esse projeto propõe resgatar a igualdade, já que a resolução ofende esse 

princípio, mas estranhamente eles se colocaram contra.  .(Deputado João Campos) 
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Ele tenta, desta forma, em sua argumentação criar a imagem de intolerante e 

preconceituoso todo àquele que se posiciona contrário aos seus posicionamentos, pois suas ações 

políticas são estruturadas sob a base do bem comum, incluindo até os interesses dos LGBTT’s. 

Na construção de seu ethos de credibilidade ele utiliza recursos para criar a imagem 

de sério, com um comportamento calmo, utilizando expressões que não podem ser encaradas 

como de confronto. Ainda que possa ser encarado como empregando o cinismo, como no caso do 

ultimo excerto transcrito, sua fala é toda construída na ponderação. Com relação ao ethos de 

identificação utiliza recursos que podem caracterizar como o de inteligência, com destaque para 

sua formação acadêmica e capacidade de oratória.  

7.6.5 Marco Feliciano 

O Deputado Marco Feliciano (PSC-SP), pastor evangélico, estava em seu primeiro 

mandato, quando alcançou notoriedade publica ao ser indicado para presidência da CDHM. 

Como presidente da Comissão não pudemos avaliar muitas falas, pois 

regimentalmente o parlamentar na presidência não pode participar ativamente dos debates, 

devendo permanecer na figura de um magistrado. Contudo, ainda que na presidência da 

comissão, mesmo que durante reuniões deliberativas, o parlamentar emitiu opiniões e orientou o 

debate de algumas proposições, demonstrando não ter imparcialidade na condução dos trabalhos 

da comissão, como veremos mais a frente.  

Suas falas são construídas na primeira pessoa do singular, demonstrando tratar-se de 

posições pessoais ou na primeira pessoa do plural quando querendo emitir uma opinião da 

comissão.  

[...]  após uma audiência pública conturbada, chegamos à conclusão, inclusive com o 

Presidente daquela Comissão - que não era apegado a paixão religiosa, e era de outro 

partido, inclusive -, de que o projeto era meritório[...]Eu entendo que a mídia secular 

até rotule um projeto como esse, entre aspas, de "cura gay". Eu entendo, porque falta, 

talvez, à mídia, e a alguns profissionais da área jornalística, o conhecimento do 

Legislativo, o conhecimento de um projeto de lei, a avaliação dele. (Deputado Marco 

Feliciano) 

Pelo excerto acima, nota-se que durante sua presidência o parlamentar utilizou da 

palavra para declarar o projeto como meritório e que a imprensa não compreendia o texto.  

Em seu único discurso como parlamentar fora da presidência, que pudemos 

identificar, o deputado utilizou do recurso de associar a homossexualidade com a pedofilia e que 

o movimento LGBTT buscava tratar sobre sexo com crianças de 6 anos. Para dar veracidade a 
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sua fala, cita uma audiência, sem precisar data ou responsável pela fala, bem como o contexto em 

que a frase fora dita.  

O deputado busca criar o ethos de identidade de inteligência, caracterizado pelas 

narrativas bem estruturadas e conhecimento histórico e cultural. Com isto tenta produzir na 

audiência a percepção de que sua fala tem profundidade e embasamento. 
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8 CONCLUSÃO 

Com base nas informações obtidas pela análise dos discursos dos parlamentares, 

durante a 54ª Legislatura, foi possível observar que a bancada conservadora tem o movimento 

LGBTT como um inimigo a ser enfrentado. Os posicionamentos expressados acerca da 

comunidade LGBTT, têm como pano de fundo, na visão destes parlamentares, sua ação 

perniciosa para as crianças e a família.  

A homossexualidade é vista como uma prática que pode ser combatida e alterada, não 

como parte integrante do indivíduo, mas resultantes de experiências passadas, em especial na 

infância. Foi possível identificar tal pensamento em determinados discursos, como forma de 

justificar posicionamento favorável à teoria de reversão sexual ou de não aceitação de que a 

temática da diversidade sexual fosse levada às escolas.  

Os parlamentares ao tentarem descaracterizarem as suas falas como homofóbicas 

demonstram terem preocupação com a opinião pública e a forma como eles serão vistos. Por 

outro lado, ao utilizarem expressões e associações reproduzem a ideologia heteronormativa e que 

busca reforçar a diferenças entre homo e hetero.  

Pelas formulações apresentadas, fica candente a presença do discurso de ódio no 

parlamento, uma vez que não reconhecem o limite da liberdade de expressão e compreendem a 

sua opinião contrária como mera expressão de pensamento. Não reconhecem as repercussões de 

suas falas e, tampouco se o tratamento como pecado, doença, desvio de conduta,  

Evidenciou-se a presença de um discurso de ódio mascarada pela liberdade de 

expressão. As inúmeras tentativas de rebaixamento do indivíduo LGBTT ao associar sua 

identidade de gênero a patologias e sua existência como perniciosa para a sociedade. 

Ainda que os parlamentares negassem a influência religiosa em suas posturas, suas 

falas eram marcadas pela presença de palavras como Deus, Jesus e Cristo.  

A aprovação e rejeição de tantas matérias contrárias aos interesses da comunidade 

LGBTT corrobora a percepção de que a bancada conservadora elegeu a população homossexual 

como uma inimiga dos interesses da família. Ao se observar tão somente o processo legislativo 

fica evidenciado o interesse em não discutir as propostas, ainda que se tratasse de projetos 

polêmicos as matérias foram votadas após poucas vezes que constaram em pauta, não foram 

realizadas audiências públicas para instruir as proposições. 
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Os dados encontrados demonstram que, no período estudado, os parlamentares de 

orientação religiosa evangélica tiveram papel preponderante no enfrentamento aos interesses 

LGBTT, atuando como bancada e com discurso alinhado na perspectiva de evitar avanços nos 

direitos desta comunidade.  

Igualmente, seu discurso foi marcadamente opressor e estruturado sob premissas não 

comprováveis, manipulação de informações, descontextualização de afirmações de ações. Os 

casos mais flagrantes foram as inúmeras afirmações de que o kit anti homofobia estimulava 

crianças a praticarem sexo. O discurso marcadamente influenciado pela ideologia religiosa, ainda 

que negado pelos oradores. 

Ao menos em um discurso a imunidade parlamentar foi destacada como escudo 

protetor para que suas posições fossem expostas sem medo na esfera pública.  

Em nosso entendimento a imunidade parlamentar não pode se transformar em 

impunidade parlamentar, ao conceder aos parlamentares o direito de reproduzir na esfera pública 

discurso de ódio.  

Como já fora dito, a binariedade homo/hetero marca fortemente os discursos 

analisados, com a heteronormatividade reforçada no rechaço a homossexualidade, através de 

discursos que não a aceita como uma característica inerente ao indivíduo. Pelo contrário, reduzem 

toda a discussão ao sexo, desconsiderando questões de identidade e orientação de afeto. Tal como 

preconizados pelos autores queers, a disputa empreendida no seio da comissão foi pela primazia 

do discurso, pela dominação social com base tão somente no sexo. 

O presente estudo não permite generalizar seus achados para toda a bancada 

conservadora ou religiosa, mas serve como indicativo de que há um discurso de ódio fantasiado 

de opinião e que tem por fim último impedir a cidadania LGBTT. 

A utilização de técnicas de análise do discurso mostraram-se positivas e eficientes  na 

identificação de padrões e objetivos, bem como determinar a forma como os parlamentares se 

projetam para seu público a partir da encenação de seus papéis na esfera pública. 

Pelo estudo entendemos ser possível uma teoria política queer para explicar a ação 

deliberativa e legislativa a partir da perspectiva da desconstrução do gênero e a ressignificação de 

conceitos. Entendemos ser possível trabalhar em uma investigação com este arcabouço teórico 

dentro de uma concepção legislativa de reprodução da heteronormatividade e da dominação pelo 

gênero. 
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Por fim, um achado curioso é que ainda que se fale na homossexualidade como 

pecado, ao menos, no discurso dos deputados conservadores, “DEUS” e “GAY” estiveram 

sempre juntos. 
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