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RESUMO 

 

Considerando o discurso intolerante como um discurso apaixonado, 

acentuadamente de sanção e que revela uma oposição fundamental entre 

identidade versus alteridade, analisa-se, com base na Semiótica Discursiva, a 

estruturação semionarrativa da intolerância em discursos relacionados à 

temática da homofobia. Além disso, o trabalho discute a concretização 

temático-figurativa dos sujeitos da alteridade a partir de percursos relacionados 

à anormalidade, antinaturalidade, sujeira e imoralidade do outro que, a partir de 

suas marcas de diferença evidentes, deve ser separado, isto é, triado da 

convivência e/ou existência com os semelhantes. A pesquisa demonstra, 

também, o funcionamento da ideologia no discurso intolerante, expondo 

marcas, na imanência do texto, de posicionamentos discriminatórios dos 

destinadores do discurso intolerante. Aborda-se, também, a complexidade 

discursiva da internet como fator colaborador para a produção de discursos 

intolerantes, chegando a resultados que demonstram que o Facebook, rede 

social de base para a coleta do corpus deste trabalho, viabiliza a proliferação 

desses discursos. A partir de comentários e postagens em páginas de jornais 

conceituados no Facebook, a dissertação, então, analisa tanto a construção 

discursiva da intolerância, quanto as configurações complexas do discurso da 

internet que culminam na geração de discursos intolerantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Semiótica; Discurso intolerante; Facebook; Homofobia; 

Complexidade Discursiva. 
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ABSTRACT 

 

Consideringintolerantdiscourse as a passionatediscourse, 

markedbysanctionandrevealing a fundamental oppositionbetweenidentity 

versus otherness, westudy, basedonDiscursiveSemiotics, the fundamental 

andnarrativestructuringofintolerance in 

discoursesrelatedtothethemeofhomophobia. In addition, 

thisworkdiscussesthethematic-

figurativeconcretizationofthesubjectsofothernessfrom paths 

relatedtotheabnormality, unnaturality, filthandimmoralityoftheotherthat, from its 

differencemarks, must beseparated, thatis, sorted out ofthecoexistenceand / 

orexistencewithothers. The researchalsodemonstratesthefunctioningofideology 

in intolerantdiscourse, exposingbrands, in theimmanenceofthetext, 

ofdiscriminatorypositionsoftheproponentsofintolerantdiscourse. The 

discursivecomplexityofthe Internet isalsodiscussed as a collaborativefactor for 

theproductionofintolerantdiscourses, reachingresultsthatdemonstratethat 

Facebook, the social network base for collectingthe corpus ofthiswork, makes 

possibletheproliferationofthesediscourses. 

Fromcommentsandpostingsonnewspaperspagesconceptualizedon Facebook, 

thedissertationthenanalyzesboththediscursiveconstructionofintoleranceandtheco

mplexconfigurationsof Internet speech thatculminate in 

thegenerationofintolerant speeches. 

 

KEYWORDS:Semiotics; Intolerant speech; Facebook; Homophobia; 

DiscursiveComplexity. 
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Introdução 
 

“(...) O problema transcende a esfera política e 
torna-se racial. (...) Acima das leis políticas vejo 

a lei suprema da Raça Branca. Acima da 
Constituição vejo o Sangue Ariano (...)" 

(Monteiro Lobato) 
 

A fala da personagem criada por Monteiro Lobato emO Presidente 

Negro: romance americano do ano 2228 (1926)explicita o posicionamento 

político-ideológico de um ministro da Paz, figura de grande respeito no que se 

refere às leis e à Constituição por ocasião de uma audiência sobre as eleições 

presidenciais dos Estados Unidos. Nessa eleição, candidatavam-se três 

figuras: um branco, Kerlog, uma feminista, Evelyn Astor e um negro, Jim Roy. 

O narrador da obra – um aspirante a escritor de extrema ambição – possui um 

caráter julgador e, até, segregador no que se refere às feministas e aos negros.  

Sobre a questão feminista, evidencia-se uma espécie de “guerra” entre 

os sexos, em que o narrador demonstra o quão prejudicial é a cisão provocada 

pelo pensamento feminista de buscar equiparar-se aos homens. A brigaentre a 

candidata feminista e o candidato branco culmina na eleição do candidato 

negro, Jim Roy – o que se mostra inconcebível na visão do narrador e da 

sociedade representada na narrativa. Nesse contexto, muitos debates e planos 

são instaurados com o objetivo de impedir que a miscigenação ocorra: era 

necessário promover a eugenia. As sucessivas brigas, disputas e, até, 

promoções de violência para àqueles cujas ideias não fossem ao menos 

semelhantes ao do grupo dominante culminam em um palco de problemáticas 

que nos conduzem a refletir sobre uma questão central discutida no romance e 

que,na atualidade, tem caracterizado um tema frequente nos debates sociais, 

políticos, culturais e religiosos: a intolerância. 

Para além da literatura, foi possível observar que, ao acessar as redes 

sociais e ler comentários em postagens que tratam de temas polêmicos, tem-se 

a sensação de que posturas intolerantes ocorrem de modo tão ou mais incisivo 

que em O Presidente Negro, uma vez que se torna frequente lermos 

comentários segregadores, assistirmos a debates que explicitem vieses 
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intolerantes, participarmos de redes e grupos que se recheiam de 

compartilhamentos de notícias sobre crimes de intolerância. 

Um notório exemplo foi coletado na página na rede social Facebook do 

pastor e deputado Marco Feliciano, quando este, em março de 2015, propôs 

aos seus seguidores um boicote à marca Natura, que na época 

erapatrocinadora da novela Babilônia, primeira telenovela brasileira a transmitir 

uma cena de um beijo homossexual: 

 
A empresa NATURA, conhecida marca popular, é a maior 
patrocinadora da novela BABILÔNIA, que logo em seu primeiro 
capítulo esbofeteia a família brasileira com uma subliminar 
mensagem anti-cristã. Conclamo aos que defendam valores morais a 
BOICOTAR esta empresa, não comprando e nem vendendo seus 
produtos até que ela retire seu patrocínio. (FELICIANO, Marco, 2015. 
Comentário pessoal em perfil próprio no Facebook. (Disponível em: 
<https://www.facebook.com/PastorMarcoFeliciano/photos/a.30395215
9744810/623270147813008/?type=3&theater>. Acesso: 12 de janeiro 
de 2019). 

 

Exemplos como esse evidenciam que a intolerância, nas redes sociais, 

pode não apenas ser explicitada e compartilhada, mas funcionar como uma 

ferramenta de reivindicação e influência em prol de um posicionamento 

ideológico específico. Nesse caso, uma figura pública conhecida e seguida por 

muitosbuscou promover uma ação conjunta de base intolerante; porém, esse 

tipo de posicionamento não ocorre apenas com personalidades públicas: 

qualquer indivíduo pode transformar o seu perfil pessoal em plataforma de 

divulgação e compartilhamento de ideias e posicionamentos, muitas das vezes, 

intolerantes.  

Ao observar essa rede social, outra ocorrência nos chama atenção. Em 

2016, foram publicadas diversas postagens e chamadas para notícias e artigos 

de opinião que tratavam de um caso que chocou o Rio de Janeiro e o Brasil em 

maio desse ano: um estupro coletivo de uma jovem por cerca de 30 homens 

em uma favela da Zona Oeste do Rio. O caso foi conhecido a partir da 

publicação de um vídeo expondo a vítima violentada na página pessoal de um 

dos agressores. Após diversas notícias sobre o ocorrido, também circularam, 

na internet, supostas fotos da jovem segurando armas, juntamente com a 

informação de que ela já tinha um filho aos 16 anos, frequentava bailes e se 

https://www.facebook.com/PastorMarcoFeliciano/photos/a.30395215
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drogava. A partir, especialmente, de informações sobre a conduta da jovem, os 

internautas passaram a disseminar comentários intolerantes para a vítima – 

que, inclusive, passou a não ser mais considerada como tal: 

 
Comentário 1 – Publicação sobre o caso na página do Facebook do Jornal Extra. 

 
 
Comentário 2 – Publicação sobre o caso na página do Facebook do Jornal Extra. 

 

 
Comentário 3 – Publicação sobre o caso na página do Facebook do Jornal O Globo. 

 
 
Comentário 4 – Publicação sobre o caso na página do Facebook do Jornal O Globo. 

 
 

Os comentários em publicações sobre o caso foram incisivos para 

demonstrar que a vítima, na verdade, era culpada, uma vez que ela, por já ser 

mãe aos 17 anos e por ter supostas fotos com armas na mão, era considerada 

como inapta para ser uma vítima de estupro. A intolerância, no contexto da 

circulação de notícias sobre esse caso, tornou-se exacerbada, ao ponto de os 

internautas desejarem a morte e a violência contra a jovem, dizendo, muitas 

vezes, que foi “muito bem feito o que aconteceu” (Comentário 3).  
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Até aqui temos tachado de “intolerantes” diversos comentários que 

observamos nos exemplos explicitados. No entanto, o que significa ser 

intolerante? O que faz de um discurso proferido em uma rede social um 

discurso da intolerância? Buscar, através de balizas teóricas, dar uma resposta 

para essas perguntas constitui um dos objetivos deste trabalho. 

Uma pesquisa rápida no dicionário nos ajuda a tecer as primeiras 

considerações sobre a intolerância, tarefa a ser desenvolvida ao longo desta 

pesquisa. O termo “intolerância”, se pesquisado no dicionário, revela 

associações pertinentes que concretizam os valores relacionados a esse 

verbete.  

 
(in.to.le.rân.ci:a) 
sf. 
1. Qualidade do que é intolerante. 
2. Falta de tolerância; INTRANSIGÊNCIA: intolerância 0 com os erros 
dos outros. 
3. Atitude agressiva ou repressora para com as diferenças de outrem 
relativamente a etnia, crença, opinião, modo de vida etc. 
(intolerância religiosa/ideológica). 
[F.: Do lat. intolerantia. Ant. ger.: tolerância.] 
(INTOLERÂNCIA.In: Dicionário Digital Caldas Aulete. Disponível em: 
<http://www.aulete.com.br/intolerância. Acesso: 02 de janeiro de 
2019) 

 

Os termos “agressiva”, “repressora” e “intransigência” esclarecem a rede 

de significados em que se insere o termo intolerância, classificando-o a partir 

de uma atitude tirânica ao reprimir as “diferenças de outrem”. É pertinente 

afirmar, portanto, que um texto considerado como intolerante é aquele que, de 

certa forma, proporciona a repressão, agride os valores e a existência de um 

sujeito com perspectivas e princípios diversos do provedor do discurso 

intolerante.Observamos esse tipo de atitude tanto na postura discursiva do 

pastor e deputado Marco Feliciano, no exemplo anterior, ao solicitar que seus 

seguidores boicotem uma marca por ter apoiado a exposição de um beijo gay 

na televisão, demonstrando sua atitude repressora em relação à existência dos 

homossexuais, como nos comentários agressivos e intransigentes que 

classificavam a jovem vítima do estupro coletivo como culpada e, até, 

merecedora, do crime que aconteceu com ela. 

http://www.aulete.com.br/intoler
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Com o intuito de compreender de que modo a intolerância se manifesta 

socialmente e que consequências traz na difusão e adesão a dadas ideias e 

atitudes, esta pesquisa, com base nas ferramentas teóricas da Semiótica 

Discursiva, propõe-se, de maneira geral, a investigar os discursos intolerantes 

na internet.  

           Notamos que, não coincidentemente, ambos os exemplos de 

intolerânciaque expusemos foram extraídos da rede social Facebook.A nosso 

ver, isso se explica pelo fato de que essa rede constitui um meio de difusão e 

circulação de postagens largamente utilizada na contemporaneidade. De 

acordo com dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2016, da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República, 83% dos internautas que 

utilizam redes sociais na internet acessam o Facebook. Isso faz com que essa 

seja a rede social mais utilizada no Brasil, reunindo milhares de internautas que 

interagem diariamente em comentários e discussões em grupos, páginas e 

postagens. Que papel, então, as novas tecnologias e, mais especificamente, as 

redes sociais desempenham na circulação dos discursos intolerantes? 

Buscaremos, também, investigar essa questão ao longo deste trabalho. 

     Em resumo ao que expusemos até aqui, pretendemos compreender os 

modos de manifestação e difusão dos discursos intolerantes e, além disso, 

investigar como as redes sociais participam dessa circulação. Para isso, foram 

selecionadas, como corpus de análise, publicações de páginas no Facebook 

dos jornais O Globo, Jornal Extra e Estadãoe osrespectivos comentários 

dessas publicações.  

No processo de análise das publicações e das postagens, observamos que a 

manifestação da intolerância no discurso homofóbico apareceu ligada, 

principalmente, aos temas da antinaturalidade, da anormalidade, da 

imoralidade e da sujeira, além do caráter sexual e vulgar da homossexualidade, 

da feminilidade e da masculinidade. Notamos, também, a recorrência de temas 

relacionados à infância, à família e à religião, atuando numa rede de coerência 

relacionada àqueles que devem ser protegidos ou preservados.Como recorte 

analítico, optamos por especificar um tipo de discurso intolerante – o 
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homofóbico1 – e selecionar um corpus representativo para a análise. Serão 

consideradas tanto, em alguns momentos, as chamadas para notícias e artigos 

referentes à temática da homossexualidade, quanto os comentários dos 

usuários, atores discursivos situados sócio-historicamente, nestas publicações. 

A seleção do material de análise foi realizada a partir das seguintes etapas: 1. 

Levantamento de notícias referentes às palavras-chave “homofobia”, “LGBT”, 

“homossexual”, “gay”, “lésbica”, “travesti” e “transexual”; 2. Análise da 

pertinência de abordagem das chamadas para as postagens, ressaltando os 

casos em que essas chamadas são diretamente respondidas pelos internautas 

nos comentários e/ou incitam respostas intolerantes pela sua construção 

discursiva; 3. Seleção dos comentários considerados como homofóbicos, isto 

é, que incitem à violência e ao ódio contra o outro homossexual. É importante 

acentuar que a seleção dos comentários se deu a partir de dois pressupostos 

básicos de análise, explicitados por Barros (2011), em seu estudo A construção 

discursiva dos discursos intolerantes: 

 
o reconhecimento social de que certos discursos são 
preconceituosos, intolerantes, discriminatórios e/ou a observação de 
que apresentam as características arroladas, neste estudo e em 
outros, como próprias desse tipo de discurso (BARROS, 2011, p. 
256). 

 

Para o estabelecimento docorpus, foram selecionadas oito postagens no 

Facebook, contendo, em cada uma, de quatro a seis comentários de sujeitos 

virtuais em um período de tempo que compreende um intervalo de quatro anos, 

entre 2015 e 2018. Para realizar essa seleção, duas tônicas gerais associadas 

ao conteúdo das postagens foram determinadas: uma que trata de publicações 

relacionadas a crimes, especificamente assassinatos e agressões físicas e/ou 

verbais; outra que se refere a ações e discursos proferidos por personalidades 

públicas, sejam artistas ou políticos.Acreditamos que, dessa forma, 

                                                        
1 “Homofóbico” é o “[...] indivíduo ou grupo que tem homofobia” (HOMOFÓBICO. In: Dicionário 
Digital Caldas Aulete. Disponível em: <http://www.aulete.com.br/homofobico. Acesso: 02 de 
janeiro de 2019). Em outras palavras, de acordo com o pesquisador Daniel Borrilo, a homofobia 
é definida como “a atitude de hostilidade contra as/os homossexuais [...]. Do mesmo modo que 
a xenofobia, o racismo ou o antissemitismo, a homofobia é uma manifestação arbitrária que 
consiste em designar o outro como contrário, inferior ou anormal; por sua diferença irredutível 
ele é posicionado a distância, fora do universo comum dos humanos.” (BORRILO, 2010, p. 13). 

http://www.aulete.com.br/homofobico.
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sejapossível contemplar tanto situações mais polêmicas, quanto constatações 

criminosas e judicialmente condenáveis, a fim de observar as redes temáticas 

que favorecem a manifestação do discurso homofóbico.Nos anexos deste 

trabalho, dispusemos uma tabela que detalha e organiza as informações 

acerca do nosso corpus. 

Para realizar a análise desse material, como dissemos,utilizaremos a 

base teórico-metodológica da Semiótica do Discurso, teoria de estudos do texto 

e do discurso institucionalizada pelo linguista lituano Algirdas JulienGreimas. A 

Semiótica é um ramo de pesquisa cujas ferramentas teóricas consideramos 

pertinentes para compreender a manifestação da intolerância, observar a 

difusão desse tipo de discurso na internet, bem como nos ajudar a explicar a 

cristalização das ideologias no discurso que levam os sujeitos a agir de forma 

intolerante. 

Desde suas formulações originais, Greimas realiza intensas críticas à 

psicologia comportamental, já demonstrando o caminho que a teoria Semiótica 

passaria a adotar: uma ótica estrutural, voltada paracompreensão da 

significação dos textos. Assim, os elementos associados ao contexto e ao 

entorno sócio-histórico são tomados como efeitos de sentido produzidos pelo 

próprio texto. Para instituir seu projeto científico, Greimas instituiu três 

condições mínimas: a teoria precisaria ser sintagmática, isto é, deve buscar 

investigar o processo de produção de sentido do plano de conteúdo dos textos, 

e não de línguas naturais; gerativa, pois estuda o processo de construção de 

um texto a partir de uma metodologia que abrange níveis que vão do mais 

simples e abstrato ao mais complexo e concreto; e geral, pois deve preocupar-

se com qualquer manifestação textual, seja ela verbal, visual, verbo-visual, 

gestual, sincrética etc. 

A teoria em questão se interessa por analisar a significação a partir do 

exame do plano do conteúdo (o que se diz) dos textos, sejam eles verbais, 

visuais, verbo-visuais e, posteriormente, estabelecer uma articulação com o 

plano da expressão (o modo como se diz). Para dar conta do plano de 

conteúdo dos textos, a teoria concebe o Percurso Gerativo de Sentido. O 

Percurso possui extrema importância para este trabalho, uma vez que será 
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explorado em quase sua totalidade. Esta ferramenta metodológica é constituída 

por três níveis: nível fundamental, nível narrativo e nível discursivo, 

compreendidos como etapas superpostas, que partem de relações mais gerais 

e abstratasàs mais específicas e concretas. Cada nível possui um componente 

de significação sintático e, outro, semântico. 

No nível fundamental, são estudadas as categorias de base que 

compreendem os sentidos de um texto, sempre colocadas sob uma oposição 

mínima. No caso dos discursos intolerantes, buscaremos demonstrar que essa 

categoria compreende a relação entre identidade versus alteridade, uma vez 

que estabelece uma significação entre o campo dos sujeitos “semelhantes” e 

dos “diferentes”, tornando eufórico – isto é, valorado positivamente – o campo 

da identidade, em disforia à alteridade.  

Já no nível narrativo, estuda-se o percurso de sujeitos e objetos em 

transformação. No que se refere ao componente sintático, estudam-se os 

programas e percursos narrativos dos sujeitos em busca de objetos-valor; já no 

caso do componente semântico, o nível narrativo disponibiliza ferramentas de 

análise que explicitam as modalizações dos sujeitos, que perpassam, no caso 

de uma narrativa canônica, por quatro fases: a da manipulação, que consiste 

na tentativa de convencimento de um personagem a outro a realizar uma ação 

pretendida; a da competência, que ocorre quando um sujeito torna-se apto para 

realizar determinada ação; a da performance, que é a ação propriamente dita e 

a da sanção, em que há o desfecho do programa do sujeito, podendo ser 

sancionado negativamente ou positivamente por um Destinador-julgador. Um 

importante conceito que será explorado neste trabalho refere-se à noção de 

valor. O valor pode ser divido em duas classes distintas: 

 
valores descritivos (objetos consumíveis e entesouráveis, prazeres e 
“estados de alma”, etc.) e valores modais (querer, poder, dever, 
saber-ser/fazer). (...) Os valores descritivos podem ser divididos, por 
sua vez, em valores subjetivos (ou “essenciais”, frequentemente 
conjungidos ao sujeito nas línguas naturais pelo copulativo “ser”) e 
valores objetivos (ou “acidentais”, frequentemente atribuídos ao 
sujeito com o auxílio do verbo “ter” ou de seus parassinônimos). 
(GREIMAS & COURTÉS, 2016, p. 527) 
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No caso dos discursos homofóbicos, tentaremos demonstrar que o 

valor almejado pelo Destinador do discurso intolerante se caracteriza como 

modal, por evidenciar uma tentativa para que o outro seja igual ou próximo a 

um conjunto de noções sobre o mundo,tomadas 

peloDestinadorintolerantecomoverdades. Diferentemente do que ocorre em 

diversas narrativas, o Destinadordo discurso homofóbico parece buscar não um 

objeto-valor para si mesmo, mas a aderência de uma perspectiva 

heteronormativa – ou seja, de uma visão sobre as relações afetivas e 

expressivas pautada na heterossexualidade – para o outro.  

No estudo em tela, as ferramentas semionarrativas mobilizadas 

constituem um foco no percurso de sanção dos sujeitos, tendo em vista que 

essa é uma característica latente desses discursos; além disso, as análises 

irão considerar as modalizações subsumidas no discurso 

intolerante,responsáveis por construir seu caráterfortemente passional. Sobre a 

análise das paixões, é importante observar que a Semiótica passou a 

considerar o componente passional dos discursos quando incorporou a 

modalização do ser dos sujeitos. A existência modal passional pode, numa 

narrativa, alterar e mobilizar os programas narrativos, tendo em vista que um 

sujeito movido pela paixão do ódio, por exemplo, pode ser levado a realizar 

ações agressivas e violentas em relação ao outro odiado. 

Por fim, no nível discursivo, estuda-se, a partir do componente 

sintático, categorias da enunciação para demonstrar o funcionamento das 

noções de pessoa, tempo e espaço no discurso. Essas instâncias podem ser 

debreadas enunciativamente (eu, aqui e agora) ou enuncivamente (ele, lá, 

alhures), buscando projetar efeitos de proximidade e/ou distanciamento em 

relação ao enunciatário. Numa perspectiva semântica,há uma concretização da 

estrutura fundamental em temas e figuras do discurso. Os temas são 

atribuições abstratas que tentam conceituar elementos do mundo, como 

limpeza, sujeira, estranheza, empatia, anormalidade etc. Já as figuras definem-

se como elementos mais concretos, já que se referem diretamente a categorias 

do mundo natural, como pedra, areia, sol, banho, quente, etc. Os textos podem 

evidenciar recursos mais figurativos ou temáticos, dependendo da 
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intencionalidade textual e das estratégias mobilizadas para gerar determinados 

efeitos, como o de humor, de cientificidade, etc. É importante dizer que a 

semântica do discurso se organiza a partir de percursos que possuem 

reiterações semânticas provedoras do sentido, denominadas isotopias. Nos 

discursos intolerantes, buscaremos analisar asisotopias específicas da 

homofobia que, como veremos mais adiante, tornam profícua a análise da 

manifestação da ideologia no discurso.  

A semioticista Diana Luz Pessoa de Barros (2011, 2013, 2015, 2016) já 

vem estudando os discursos intolerantes a partir de muitas categorias do 

Percurso Gerativo de Sentido e de outras ferramentas da Semiótica Discursiva. 

Suas formulações servirão como base e ponto de partida para o 

desenvolvimento deste trabalho, que objetiva tanto aplicar e testar as 

formulações por ela propostas, quanto expandir a conceituação analítico-

teórica sobre os discursos intolerantes e, mais especificamente, homofóbicos. 

Além de Barros, outros estudiosos de suma importância para nossa 

perspectiva metodológica serão mobilizados, como Greimas (1983), 

especialmente a partir de seu estudo sobre a paixão da cólera, Fontanille e 

Zilberberg(1998), em pesquisas sobre o elemento tensivo da teoria, e Fiorin 

(2005, 2007, 2014), com seus estudos basilares e específicos sobre ideologia 

numa perspectiva semiótica. 

Neste trabalho, através das balizas teóricas mencionadas, consideramos 

ser fundamental não somente definir o que são os discursos homofóbicos, mas 

também compreender e analisar a forma como são construídos pelos sujeitos 

do mundo virtual. Estudaremos tanto a relação entre a configuração discursiva 

do Facebook com a disseminação da homofobia em rede quanto o fenômeno 

dos discursos homofóbicos – discursos esses que são caracterizados por 

processos semióticos de significação que veiculam marcas textuais para a sua 

identificação no plano de conteúdo dos textos – na rede social em questão, 

levando em conta a complexidade discursiva na internet, além do modo como 

esses discursos são construídos.  

Portanto, para realizar a tarefa de analisar postagens das páginas do 

Facebook selecionadas, provenientes do Jornal O Globo, Jornal Extra e 
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Estadão, a dissertação seguirá o seguinte percurso analítico: a) análise da 

construção discursiva da intolerância a partir de categorias do nível 

fundamental e narrativo do Percurso Gerativo de Sentido, lançando mão, ainda, 

de modo mais geral, de noções desenvolvidas pelos estudos das paixões e da 

tensividade; b) análise da vinculação ideológica do discurso intolerante por 

meio do mapeamento das isotopias temático-figurativas dos textos; c) 

articulação da noção de discurso intolerante com a complexidade discursiva 

suscitada pelas novas tecnologias, mais especificamente, nas redes sociais. 

Com este trabalho, pretende-se auxiliar na tarefa de, a partir da 

imanência do texto como objeto de análise, encontrar caminhos para 

compreender a construção da intolerância no discurso e observar como a 

circulação de tais discursos por meio de redes sociais responde pela 

emergência de lugares de fala em que estão situados os sujeitos intolerantes.  

Por meio desta pesquisa, procuraremos demonstrar, também, que a 

Semiótica se constitui como uma metodologia válida para o estudo desse tipo 

de discurso.Entendemos que, como uma metodologia de análise texto e de 

discurso, é papel da Semiótica se ocupar das questões emergentes desse 

tempo, das quais consideramos a intolerância uma das mais urgentes.  
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1. Preconceito e intolerância em análise 
 

Hilgert (2011), linguista brasileiro, professor e pesquisador no campo dos 

estudos da enunciação, afirma que o preconceito e a intolerância constituem 

um percurso crescente que culmina na discriminação. Segundo o autor, há três 

fases que organizam essa discriminação: a primeira acontece quando há a 

“constatação de uma diferença de fato entre dois grupos”; a segunda ocorre 

quando se estipula, nos diferentes, um “juízo de valor, sendo, então, 

identificados como bons e maus, melhores e piores, civilizados e bárbaros, 

superiores e inferiores”; a terceira se dá quando um grupo “não mais somente 

enuncia sua superioridade em relação a outro grupo, mas se julga, em razão 

dela, no direito de perseguir, dominar, escravizar, excluir e até eliminar” 

(HILGERT, 2011, p. 16). As duas primeiras etapas organizam-se sob a noção 

do “preconceito”, ao passo que a terceira, em que ocorre a ação contra o outro, 

define-se como “intolerância”.  
Essa noção foi desenvolvida pelo fato de que muitos discursos 

discriminatórios não chegam a realizar, sempre, todas as etapas. É possível 

encontrar textos que apenas atribuam ao outro, diferente, um juízo de valor 

negativo sobre sua aparência, tom de voz, comportamento, existência etc. Já 

no caso da intolerância em si, há, sempre, um tipo de sanção: seja por um 

castigo físico, psicológico ou moral, seja pelo excesso, como a partir da morte, 

da tortura e do extermínio. 

Hilgert, portanto, explicita o preconceito e a intolerância como duas 

etapas de um percurso da discriminação. Sob uma perspectiva semelhante, 

mas partindo de uma base semiótica, Barros (2011, 2013, 2015, 2016) afirma 

que podem ser diferenciadas duas etapas dos percursos passionais dos 

sujeitos intolerantes: 

 
A primeira [...] é aquela em que o sujeito se torna malevolente em 
relação ao outro que, “diferente”, não cumpriu o contrato de 
identidade, e benevolente em relação à pátria, aos iguais, aos 
idênticos. Essa primeira etapa, a mais passional da intolerância, é a 
do preconceito. [...] A segunda fase, a da intolerância propriamente 
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dita, é aquela em que o sujeito preconceituoso (decepcionado, 
frustrado, desesperado, inseguro e que tem ódio) passa à ação, ou 
seja, completa sua competência e age contra o outro (o causador da 
falta, o odiado. (BARROS, 2011, p. 260) 

 

Dessa forma, traça-se um percurso da intolerância que, de fato, só se 

realiza em sua completude quando há a execução de um julgamento do outro, 

do diferente. Aprofundar-nos-emos posteriormente nesta questão. Antes, como 

pretendemos aplicar a análise da intolerância a discursos da homofobia, é 

necessário compreender, também, como se organiza o discurso homofóbico. 

A homofobia pode ser entendida como um tipo de intolerância, que 

possui características próprias e específicas. O lexema “homofobia” traz em si 

a ideia de uma “aversão ao homossexual”2. Em outras palavras, a homofobia é 

uma espécie de discriminação que abomina a existência do ser homossexual. 

Esse tipo de discriminação também ocorre a partir das etapas da intolerância 

estudadas por Barros: primeiramente, tem-se a explicitação do ódio contra o 

outro que não cumpre o contrato prévio de heterossexualidade; depois, passa-

se ao julgamento desse outro, que, muitas vezes, é condenado à morte e à 

violência pelo discurso intolerante – ou, homofóbico. Ressaltemos que, para 

fins analíticos, consideraremos a noção de “homofobia” para tratar de casos de 

discriminação e aversão não só aos homossexuais, mas, também, a pessoas 

transexuais. 

Para analisar mais aprofundadamente o funcionamento da intolerância 

em discursos homofóbicos, organizamos o seguinte percurso analítico.Na 

primeira parte do capítulo, iremos nos concentrar nonível fundamental do 

Percurso Gerativo de Sentido. Buscaremos, com isso, mostrar a oposição geral 

de base para a construção da significação dos textos em relação ao discurso 

intolerante. Para tanto, utilizaremos como ponto de partida as formulações de 

Barros (2011, 2013, 2015, 2016), que definem a oposição semântica do 

discurso intolerante a partir dos termos /identidade/versus/alteridade/.   

Buscaremos, ainda, compreender a dinâmica de funcionamento da 

oposição fundamental estabelecida a partir de algumas ferramentas da 

                                                        
2 HOMOFOBIA. In: Dicionário Caldas Aulete Digital. Disponível em: 
<http://www.aulete.com.br/homofobia>. Acessado em: 05 de janeiro de 2019. 

http://www.aulete.com.br/homofobia
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Semiótica Tensiva. Evidenciamos que não pretendemos esgotar os estudos da 

tensividade neste trabalho;por outro lado, fez-se necessário lançar mão de 

métodos mais recentes de análise que possibilitamo estudo de uma gradação 

de sentido, permitindo que possamos observar as diversas nuances de 

tonicidade da intolerânciae desdobramentos dessas nuances no discurso 

homofóbico.  
Na segunda parte deste capítulo, estudaremos componentes do nível 

narrativo, em que os elementos opositivos explicitados no nível fundamental 

são transformados em objetos e valores para dar vida a uma narratividade. 

Buscaremos, nessa parte, observar o funcionamento modal e as organizações 

de esquemas narrativos próprios do discurso homofóbico que carecem de 

descrição no campo de estudos da Semiótica. Para realizar tal tarefa, 

mobilizaremos, também, a Semiótica das Paixões,uma vez que o discurso 

intolerante, como também já evidenciou Barros (2011, 2013, 2015, 2016) em 

estudos anteriores, possui um caráter passional. Vejamos cada uma destas 

ferramentas teórico-metodológicas em funcionamento no discurso da 

homofobia. 
 

1.1. Organização fundamental dos discursos intolerantes 

 
A primeira etapa do percurso, a mais simples e abstrata, recebe o 
nome de nível fundamental ou das estruturas fundamentais e nele 
surge a significação como uma oposição semântica mínima. 
(BARROS, 2011, p. 9) 

 

Neste nível, define-se um par semântico de contrários que sustentam o 

texto, ou seja, uma relação opositiva mínima que busca dar conta da 

significação geral do texto. Nessa relação, um dos termos em oposição será o 

termo /eufórico/ – isto é, valorado positivamente pelo sujeito – e, o outro, 

/disfórico/ – valorado negativamente. Essa valoração não ocorre à priori em 

relação aos termos: é em relação à produção de sentidos de cada texto que um 

termo poderá ser euforizado ou não. Fiorin (2014) explana que 

 
o termo ao qual foi aplicada a marca /euforia/ é considerado um valor 
positivo; aquele a que foi dada a qualificação /disforia/ é visto como 
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um valor negativo. [...] Euforia e disforia não são valores 
determinados pelo sistema axiológico do leitor, mas estão inscritos no 
texto. Assim, dois textos podem utilizar-se da categoria de base 
/natureza/ versus/civilização/ e valorizar, de maneira distinta, esses 
termos. No texto de um ecologista, a natureza certamente será o 
termo eufórico e a civilização, disfórico. Num texto que trate dos 
perigos da floresta, talvez a situação se inverta. (FIORIN, 2014. p. 23) 

 

O autor demonstra como o par /natureza/ versus /civilização/ pode ser 

valorado diferentemente de acordo com a orientação de sentido do texto. O 

mesmo pode ocorrer com pares /morte/ versus /vida/, /masculinidade/ versus 

/feminilidade/, /liberdade/ versus /aprisionamento/ ou com qualquer outra 

combinação de termos. É importante verificar que esse conjunto de termos 

deve possuir um traço em comum para que a oposição ocorra. Não é possível 

opor, por exemplo, /identidade/ e /parcialidade/, pois não há um elemento de 

relação entre os termos, já que a /identidade/ encontra-se numa semântica 

relacionada à identificação dos traços que compõem o “eu” ou um grupo 

associado a esse “eu” e, na /parcialidade/, há uma relação de parte pelo todo, 

de afunilação da perspectiva. Os termos opositores adequados, portanto, 

seriam /identidade/ versus /alteridade/ e /parcialidade/ versus /totalidade/. 

Observar-se-á, nas análises subsequentes, que a significação 

fundamental dos discursos intolerantes perpassa por termos pré-definidos que 

organizam todo o trajeto de sentido do discurso. Trata-se dos termos 

/identidade/ versus /alteridade/ que, anteriormente utilizados como instrumento 

de reflexão sobre a organização da oposição mínima fundamental, compõem 

parte essencial da análise dos discursos intolerantes que aqui faremos, uma 

vez que a intolerância, seja em maior ou menor grau, sempre aborda questões 

associadas àqueles que são diferentes do sujeito intolerante e àqueles que são 

semelhantes – ou próximos disto. Aprofundemo-nos nesta questão. 

 

1.1.1. Identidade versus alteridade 
 

Barros (2011) explicita, em estudo sobre o discurso intolerante, que a 

análise dos temas e figuras do nível discursivo se dá em relação “à oposição 

semântica fundamental entre a igualdade ou identidade e a diferença ou 

alteridade” (BARROS, 2011, p. 264). Para compreender essa definição e testá-
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la em análises, é preciso definir o que significam os termos “identidade” e 

“alteridade”. 

Greimas e Courtésdefinem, no Dicionário de semiótica (2016, p. 251-

252), queé possível compreender que o termo “identidade” representa “o traço 

ou o conjunto de traços que dois ou mais objetos têm em comum.” Para 

reconhecer a identidade de determinado objeto, passa-se por um processo de 

identificação, que representa “uma das fases do fazer interpretativo do 

enunciatário, quando ele identifica o universo do discurso (ou uma parte desse 

universo) com o seu próprio universo [...].” No que se refere aos discursos 

intolerantes, buscaremos demonstrar que a não identificação de semelhança 

entre o universo do internauta, que profere discursos intolerantes, e o universo 

semântico da publicação do Facebook,é o gatilho inicial que motiva a 

manifestação da intolerância. Observaremos esse funcionamento nos 

exemplos que serão examinados neste capítulo. 

Ademais, nota-se que em Presenças do Outro, Eric Landowski observa 

que a identidade de um sujeito é delimitada não apenas pela forma como esse 

sujeito se descreve e entende no mundo, mas, essencialmente, pela forma 

como enxerga, no Outro, as diferenças entre ambos: 

 
Não é diferente com o “sujeito” – eu ou nós – quando o consideramos 
como uma grandeza sui generis a constituir-se do ponto de vista de 
sua “identidade”. Também ele condenado, aparentemente, a só poder 
construir-se pela diferença, o sujeito tem necessidade de um ele – 
dos “outros” (eles) – para chegar à existência semiótica, e isso por 
duas razões. Com efeito, o que dá forma à minha própria identidade 
não é só a maneira pela qual, reflexivamente, eu me defino (ou tento 
me definir) em relação à imagem que outrem me envia de mim 
mesmo; é também a maneira pela qual, transitivamente, objetivo a 
alteridade do outro atribuindo um conteúdo específico à diferença que 
me separa dele. (LANDOWSKI, 2002, p. 3-4) 

 

Em outras palavras, é na identificação da alteridade presente nas formas 

do outro que o sujeito percebe, de fato, a sua identidade e/ou a identidade de 

determinado grupo social no qual se insere. Greimas e Courtés chamavam 

atenção no Dicionário para a complexidade dessa questão, ao considerar que a 

alteridade é “um conceito não definível que se opõe a outro, do mesmo gênero, 

identidade: esse par pode pelo menos ser interdefinido pela relação de 



27 
 

pressuposição recíproca” (GREIMAS E COURTÉS, 2016, p. 27). Se podemos 

observar os elementos que constituem a identidade tanto a partir de uma 

identificação da semelhança, quanto por uma constatação da diferença, é 

possível, também, compreender a alteridade tanto a partir de um processo de 

distinção, em que reconhecemos os elementos que constituem a diferença, 

quanto pela observação comparativa com os elementos de uma identidade 

outra. Assim,identidade e alteridade são dois polos de um mesmo traço 

semântico: a relação, de identificação ou distinção, de características entre dois 

um eu e um tu. 

Em relação aos discursos intolerantes, demonstraremos que o processo 

de construção da identidade do sujeito intolerante se dá, essencialmente, a 

partir da identificação da alteridade do outro – outro esse que não pode 

coexistir com os semelhantes pelo seu caráter perigoso em relação à 

integridade do indivíduo ou do grupo social relacionado à semelhança. A 

oposição identidade versus alteridade, portanto, é organizada no discurso 

intolerante de modo que o termo “identidade” é comumente euforizado no 

discurso, uma vez que os “semelhantes” são valorados positivamente, seja 

para representar um modelo a ser seguido, seja para demonstrar que estes 

caracterizam um grupo que precisa ser protegido e preservado. Já o termo 

“alteridade” é tomado sob uma perspectiva disfórica, sendo o outro, “diferente”, 

negado e repudiado de alguma forma. 

Um exemplo que torna evidente esse funcionamento refere-se à 

Publicação 1, proveniente da página no Facebook do Jornal Estadão. Essa 

postagem, realizada em 2015, concerne a publicação de uma chamada para 

um artigo de opinião de autoria da escritora Rita Lisauskas sobre um caso em 

que um homem assassinou mais de cinquenta pessoas numa boate gay, em 

Orlando, nos Estados Unidos. 

 
Publicação 1 – Atentado a cerca de 50 pessoas numa boate gay em Orlando (EUA) 
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Fonte: Facebook3 

 

A postagem da página do jornal, em contrapartida à ação violenta do 

atirador, que assassinou os homossexuais por, segundo seu pai, ter avistado 

um beijo gay em público,foi produzida com uma descrição que visa à 

euforização do termo /alteridade/,uma vez que inclui no campo semântico do 

amor o beijo entre dois homens e duas mulheres (“[...] Se seu filho vir dois 

homens ou duas mulheres se beijando, responda: ‘estão beijando porque se 

amam, filho’. Afinal, beijo é sinal de carinho e estamos falando de amor. 

Crianças entendem amor muito bem’”). A constatação de uma distinção 

semântica do universo de valores dos internautas com as noções suscitadas 

                                                        
3 Disponível em: <https://www.facebook.com/estadao/posts/1528843967130660>. Acessado 
em: 23 de agosto de 2018. 
 

https://www.facebook.com/estadao/posts/1528843967130660
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pela publicação gerou uma desaprovação desses internautas com a sugestão 

da articulista, que visa à euforização da diferença: 
 

Comentário 1 – Postagem da Publicação 1 

 
 

Comentário 2 – Postagem da Publicação 1 

 
 

Comentário 3 – Postagem da Publicação 1 

 
 

Comentário 4 – Postagem da Publicação 1 

 
 

Os sujeitos que comentaram na publicação passaram a considerar, 

apesar do artigo que retoma um caso de violência, um beijo homossexual como 

“falta de educação e respeito” (Comentário 1). Os sujeitos dos comentários 

colocam, então, os homossexuais num patamar diferente do deles (“jamais 

diria ao meu filho que o que ele viu é normal”), o que faz com que haja uma 

valoração negativa do beijo gay em público (“que os gays respeitem para ser 

respeitados”, “não queriam influenciar nossas crianças”, “beijo no rosto e 



30 
 

abraço tudo bem, mas este povo se esfrega para provocar”) e, 

consequentemente, uma disforização da /alteridade/.  

OsDestinadores, muitas vezes, proferem seus discursos com o objetivo 

de proteger as crianças e a família. No Comentário 4, por exemplo, a internauta 

insinua que a homossexualidade, se vista, torna-se prejudicial tanto às pessoas 

conservadoras (“[...] querem chocar as pessoas conservadoras”) quanto às 

crianças (“[...] não é comum para criancinhas assistirem 2 homens se beijando, 

é grotesco [...]”). Esse tipo de discurso “protecionista” e “segregador” ao 

mesmo tempo é recorrente no discurso homofóbico, como veremos em 

exemplos posteriores. 

Por vezes, os sujeitos tentam opor, no discurso, termos que são 

impossíveis de serem opostos, já que não compactuam com o mesmo fio 

condutor de sentido, como explicamos na relação errônea entre os termos 

/identidade/ e /parcialidade/, por exemplo. Sobre essa questão, Fiorin 

esclarece, ainda, as intencionalidades discursivas por trás desse tipo de 

oposição inadequada, através de uma breve análise sobre o discurso político 

dos conservadores, que buscam opor /democracia/ e /comunismo/, visando ao 

detrimento do segundo termo para estabelecer suas condutas como aquelas 

que pregam a democracia.  

 
[...] quando, no discurso político dos conservadores, estabelece-se 
uma oposição entre /democracia/ versus /comunismo/, comete-se 
uma violência semântica, uma vez que o primeiro termo concerne a 
regime político e o segundo, a sistema econômico, não tendo, pois, 
nada em comum. O contrário da democracia é ditadura; o oposto de 
comunismo é capitalismo. (FIORIN, 2014, p. 22) 

 

Ou seja: do ponto de vista do discurso conservador, a identificação com 

o eixo /comunismo/ automaticamente geraria uma negação lógica com o termo 

/democracia/, mesmo que essa oposição fosse impossível, como explicou 

Fiorin, por não possuírem nada em comum. A escolha discursiva para a 

instauração desse tipo de oposição inadequada não é aleatória: ela nos 

direciona para um encaminhamento ideológico que explicita disputas, neste 

exemplo, entre o viés capitalista e o comunista na sociedade. 
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Essa análise torna-se aplicável, especialmente, aos discursos 

homofóbicos. A oposição /cultura/ versus /natureza/, por exemplo, é 

frequentemente estabelecida nesse tipo de discurso, que busca a destituição 

do outro, de sexualidade diversa, de seu caráter humano, natural, evidenciado 

que esse outro precisa se adaptar e se camuflar às exigências da cultura. É o 

que ocorre, por exemplo, nos Comentários 3 e 4, em que o beijo homossexual, 

sob a perspectiva dos internautas, jamais pode ser considerado como próprio 

do campo da /naturalidade/, já que foge dos padrões conservadores de beijo 

heterossexual. Por isso, é tão frequente ouvirmos que “não é normal” ou “não é 

natural” que uma pessoa do sexo masculino use vestido ou uma pessoa do 

sexo feminino se apaixone por outra do mesmo sexo, por exemplo. 

No que se refere à oposição mínima fundamental do discurso 

homofóbico, a proposição de Barros (2011, 2013, 2015, 2016) para o discurso 

intolerante reflete, com coerência, a relação semântica mínima deste tipo de 

discurso. Mesmo que determinados textos não visema uma proteção dos 

sujeitos semelhantes, como revela o discurso do Comentário 4, a oposição 

entre /identidade/ versus /alteridade/ ainda se torna válida em virtude do fato de 

que os sujeitos localizados no campo da /alteridade/ devem ser ou escondidos, 

ou disfarçados, ou excluídos, ou aniquilados da convivência com aqueles do 

campo da /identidade/, como refletem os Comentários 1, 2 e 3. 

 

1.1.2. Aspecto, triagens e misturas 
 

Ao estudarmos a oposição fundamental dos discursos intolerantes, 

asseveramos que, após a constatação da existência de uma diferença entre 

dois universos de valores,ocorre, geralmente, a euforização da /identidade/ em 

detrimento da /alteridade/. No entanto, urge observar que há internautas que 

possuem um discurso mais excessivo, que encontra justificativa numa postura 

de proteção aos semelhantes a partir da aniquilaçãoda existência do diferente; 

outros, porém, garantiriam essa proteção apenas a partir de um afastamento 

desse diferente; há, até, sujeitos que buscam parecer conciliadores, 

demonstrando certa tolerância à existência do outro, mas impondo um 



32 
 

horizonte de valores a serem respeitados, seguidos e incorporados. Os 

discursos não são, pois, exclusivos, simples e lineares, mas, ao contrário, são 

variados, complexos e gradativos. 

Isso nos leva à necessidade de buscar entender o funcionamento do 

discurso homofóbico sob uma perspectiva que torne possível a compreensão 

de diferentes níveis de intolerância. A partir de um olhar semiótico, que se 

expandiu em modelos de análise que incorporam a noção de tensividade, 

buscaremos definir esses níveis tanto com base em uma tonicidade de 

sentidos, quanto pela noção tensiva de triagem, além de uma observação da 

aspectualização no discurso intolerante. Faremos, destarte, uma breve 

exposição teórica dos conceitos a serem operacionalizados na análise. 

No final do século XX, Claude Zilberberg e Jacques Fontanille 

formalizaram a discussão sobre o exame dos afetos no discurso e a noção de 

um continuum de sentido especialmente a partir da elaboração da obraTensão 

e Significação(1998).Com o avançar das pesquisas, Zilberberg, em 2006, 

publicou o livroElementos de Semiótica Tensiva, constituindo ferramentas 

teóricas que acrescentaram outras dimensões àdescrição do sentido. Este 

modelo enfatiza o componente sensível do discurso, observando de que modo 

os textos trazem em si a simulação das trocas sensíveis dos sujeitos no mundo 

Tal perspectiva permitiu à Semiótica estabelecer um mecanismo de 

análise que institui a gradação sob a forma de uma curva, convexa ou 

conversa, entre os termos “intensidade” – ou seja, o eixo que “caracteriza o 

domínio interno, interoceptivo, que se tornará o plano do conteúdo” 

(FONTANILLE, 2015, p. 77) – e “extensidade – que “caracteriza o domínio 

externo, exteroceptivo, que se tornará o plano da expressão” (ibidem). Ao 

instituir a articulação entre esses eixos, tendo em vista que a intensidade é 

regida pelo sensível e a extensidade, pelo inteligível, chegaremos, então, aos 

pontos de correlação da curva no espaço tensivo do gráfico que caracterizarão 

os discursos em análise.  

Cada um dos eixos desse gráfico podeser organizado a partir de 

subdimensões que determinam características básicas do estilo de um texto. O 

eixo da intensidade compõe-se de subdimensões associadas ao andamento e 
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à tonicidade, ao passo que a extensidade organiza-se a partir de uma 

temporalidade e de uma espacialidade. Essas subdimensões relacionam-se a 

três foremas: direção, posição e elã, formando pares de valência que produzem 

valores aspectuais, organizando um texto como mais acelerado ou 

desacelerado, mais rápido ou lento, mais breve, ou mais longo, etc. 

Acentuamos que a noção de aspectualização aqui considerada não se 

refere a um procedimento discursivo relacionadoaos componentes de 

actorialização, espacialização e temporalização. Sob uma ótica mais geral, 

consideramo-lo como “uma nova contribuição metodológica, acolhendo o 

acento e a graduação, os afetos e a percepção, abrangendo o discurso como 

um todo” (GOMES, 2018, p. 109). Dessa forma, a aspectualização caracteriza 

um procedimento de dinamização do texto que, sob o ponto de vista de 

umactante observador, e incidindo sobre todos os níveis de um discurso, gera 

processos que vão, por exemplo, de uma incoatividade a uma terminatividade, 

de uma tensão a um relaxamento, de uma aproximação a um afastamento, etc.  

O recurso da aspectualização, dessa forma, amplia o alcance da análise, 

uma vez que pode incidir sobre todos os níveis do Percurso Gerativo de 

Sentido, ou sobre a sintaxe extensiva, intensiva, etc. Neste caso, possuímos 

particular interesse pela sintaxe extensiva. Vejamos, portanto, como se articula 

esse viés tensivo ao discurso intolerante. 

No que se refere à dimensão da extensidade, é possível avaliar a 

sintaxe discursiva, por exemplo, a partir das operações de triagem e mistura, 

que caracterizam o ponto de vista do mundo, do objeto em relação à 

capacidade de concentração discursiva. Isso significa dizer que quanto mais 

difuso se apresentar um fato semiótico, mais ele se aproximará dos valores de 

universo determinados por operações de mistura; e quanto mais concentrado 

for esse fato, mais ele estará associado aos valores de absoluto, estabelecidos 

por triagem. 

O estudo da sintaxe extensiva foi desenvolvido de forma modelar no 

texto Condições Semióticas da Mestiçagem (2004), de Claude Zilberberg, em 

que o autor desenvolve, principalmente, a prática semiótica da mistura. Sobre 

esse aspecto, é importante ressaltar que, se se traçar um gráfico que explicita 



34 
 

as relações entre triagem e mistura, será possível observar que ocorre um 

processo aspectual de passagem de um extremo a outro. Sobre essa questão,  

 
prevalecem duas dimensões: (i) a direção, segundo a qual se opõem 
aproximação e o afastamento entre duas grandezas; (ii) a intimidade, 
que, de acordo com Hjelmslev, confronta a “aderência” (o contato) e a 
“inerência”. Se transpusermos essa descrição das posições de dois 
corpos “à D’Alembert”, ou seja, de dois sólidos, para dois corpos 
miscíveis, obteremos quatro estados aspectuais,caracterizados pelas 
tensões e ambivalências que os modos de existência peculiares à 
sintaxe discursiva determinam. (ZILBERBERG, 2004, p. 4) 

 

Esses quatro estados definem-se como separação, contiguidade, 

mescla e fusão, determinando uma espécie de trajeto que passa da triagem à 

mistura. Se analisado num gráfico tensivo, seria possível observar a seguinte 

representação desse trajeto: 

 
Gráfico 1 – Estados aspectuais entre Triagem e Mistura 

 

   separação 

 

 

       contiguidade 

        Triagem   

 

     mescla 

 

        fusão 

 

                Mistura 
 

Gráfico extraído de ZILBERBERG, 2004, p. 73. 
 

No que se refere aos discursos intolerantes,notamos que, apesar da 

grande maioria deles sedirigiremà separação do outro, evidenciando a 

necessidade de exclusão, existem discursos que tendem à contiguidade e, até, 

à mescla. Discursos que buscam a aceitação do sujeito homossexual com 
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condições de incorporação de valores pré-concebidos como aceitáveis e 

verdadeiros, por exemplo, podem tender a essas grandezas. Essas nuances 

serão explicitadas mais adiante. Por outro lado, não se encontra discurso 

intolerante relacionado à fusão, uma vez que essa noção representa o caráter 

mais efetivo da mestiçagem e da mistura, negadas pelo discurso intolerante. 

Ainda sobre as operações de triagem e mistura, Zilberberg (2004) 

explicita denominações aspectuais que subjazem ao percurso de cada uma 

dessas operações. Na mistura, tem-se a adjunção para o aspecto de 

incoatividade; a amálgama para a progressividade e a liga para a 

terminatividade. Já na triagem, pela mesma ordem, exibição, extração e 

expulsão. Sobre este processo, evidencia-se que o discurso intolerante opera, 

na grande maioria das vezes, sob a lógica da expulsão, em que o sujeito 

intolerante busca exprimir a necessidade de exclusão desse outro 

homossexual. A extração pode ocorrer em discursos mais concessivos, em que 

o Destinador intolerante aceita a existência do outro com a condição da 

incorporação de valores da heterossexualidade. A exibição, geralmente, 

mostra-se evidente em discursos que buscam ridicularizar o outro, 

demonstrando seu caráter “absurdo”, “estranho” e, até, “anormal”. 

Para ilustrar essa sintaxe, analisemos o exemplo a seguir, extraído da 

Publicação 2, que aborda uma notícia sobre o assassinato da transexual 

Matheusa, estudante de Artes Visuais da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, em uma comunidade na Zona Norte do estado, ao sair de uma festa 

de aniversário de uma amiga.  
 

Publicação 2 – Assassinato deMatheusa na Zona Norte do Rio de Janeiro em 2018. 
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Fonte: Facebook4 

 

Além de a postagem exibir uma informação genérica sobre o 

assassinato em si, o título da notícia informava ao leitor que amigos 

homenagearam a estudante no Rio de Janeiro. Porém, a informação que se 

sobrepôs aos Destinadores do discurso intolerante referiu-se ao nome da 

vítima: “Matheusa”, substantivo comumente masculino que foi acrescido de um 

artigo feminino “-a”. Esse detalhe constituiu uma motivação inicial para o 

compartilhamento de discursos intolerantes, uma vez que os internautas 

identificaram, nesse substantivo, uma quebra de valores contratuais prévios 

sobre a heterossexualidade que gerou a constatação de uma diferença entre 

os universos de sentido desses internautas e de Matheusa: 

 
Comentário 5 – Postagem da Publicação 2. 

 
 

Comentário 6 – Postagem da Publicação 2. 

 
 

Comentário 7 – Postagem da Publicação 2. 

                                                        
4 Disponível em: <https://www.facebook.com/jornaloglobo/posts/2093254224047579>. 
Acessado em: 25 de dezembro de 2018. 
 

https://www.facebook.com/jornaloglobo/posts/2093254224047579
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Comentário 8 – Postagem da Publicação 2. 

 
 

Comentário 9 – Postagem da Publicação 2. 

 
 

Tratando-se dos procedimentos de triagem e mistura, é possível 

observar que dois tipos de discursos baseados na triagem são estipulados. No 

caso dos Comentários 5, 7 e 8, os sujeitos, objetivando uma bipartição no que 

tange à noção de gênero da vítima, proferem um discurso baseado na 

separação: ou se é homem, ou mulher (“É homem porra e ponto”, “Já é outro 

caso? Morreu um homem chamado Matheus [...]”, “Esse HOMEM financiava o 

tráfico [...]”). Essa lógica é regida pelo valor de absoluto, ou seja, pretende-se 

uma exclusividade na atribuição do gênero da vítima, que não pode ser 

concebida como homem e mulher, já que só existem homens ou mulheres. A 

existência em alternância (ou...ou...) demonstra esse caráter tanto no 

chamamento pela versão masculina do nome da vítima – “Matheus” – quanto 

pela definição do gênero “homem”, muitas vezes acompanhada de um 

excesso, como nos comentários 5 e 7. 

Esse tipo de triagem é diverso da que ocorre no Comentário 9 e, até 

mesmo, em partes do Comentário 8.  Nesses, a separação acontece com o 

objetivo de confirmar a valoração positiva da aniquilação do sujeito diferente, 

em concordância com a morte de Matheusa (“[...] GRAÇAS A DEUS QUE JÁ 

FOI”, “Voa purpurina”). Especialmente no Comentário 9, observa-se que a 

metaforização da morte em “voa” e a metonimização da personalidade 

mesclada, transexual, de Matheusa pelo termo “purpurina” explicitam um viés 

pleno da triagem: a separação. Barros (2015) explica, tomando como base 

alguns conceitos da tensividadepropostos por Zilberberg(1981, 1994, 
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2011),que, em relação à aspectualidade, “a separação é a triagem plena, a 

disjunção completa e tônica [...].” (BARROS, 2015, p. 70). A separação, 

portanto, explicita o caráter excessivo que alguns discursos intolerantes podem 

adquirir, como foi o caso do Comentário 8. 

Se retomarmos a Publicação 1, poderemos observar, também, outros 

graus aspectuais de triagem. O Comentário 4, por exemplo, possui uma tônica 

voltada para a extração do sujeito diferente, uma vez que este, apesar de não 

precisar ser exterminado do grupo (“Ninguém deve morrer por isso”) , ainda 

precisa ser omitido da convivência pública em situações de exposição às 

crianças (“[...] não é comum para criancinhas assistirem 2 homens se beijando, 

é grotesco [...]. [...] algumas coisas deveriam ser reservadas. Ver Daniela 

Mercury às 10h da manhã beijando a companheira no programa da Fátima é 

ridículo! e desnecessário! [...]”). Apesar de não atribuir uma triagem plena aos 

homossexuais, o sujeito deste comentário ainda se localiza como sujeito 

intolerante, uma vez que tonifica a triagem em seu aspecto de extração do 

outro. Graus de intolerância, portanto, já podem ser observados no discurso. 

Retornando à Publicação 2, uma observação se faz necessária. O 

Comentário 6 estipula uma espécie de apelo religioso (“Por um Brasil na qual 

os pais sejam mais parceiros na vida dos filhos, provendo amor e educação 

cristã”), suscitando que o ocorrido com Matheusa provém de uma falta de amor 

e parceria na família da estudante. Ao realizar essa organização discursiva, o 

discurso evidencia uma triagem que categoriza os sujeitos da esfera da 

alteridade como pertencentes a um grupo de pessoas que possui uma falta 

associada aos valores da família, do amor e do cristianismo. Por outro lado, 

esses valores mostram-se como próprios dos sujeitos considerados como 

semelhantes, ou seja, que não mesclem a feminilidade e a masculinidade, 

como Matheusa. Esse tipo de apelo religioso e de procedimento de triagem a 

partir de valores cristãos e tradicionais é comum em discursos homofóbicos, 

podendo ser observados em outros exemplos que aqui mostraremos. 

A respeito daaspectualidade do discurso intolerante, instauram-se 

relações tensivas entre um grau de tolerância do outro e a quantidade de 

elementos que o caracterizam como próprio de uma “alteridade” ou próximo de 
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uma “identidade”. O percurso que será analisado consiste em identificar as 

valências que caracterizam os termos da identidade e da alteridade – tendo em 

vista que os sujeitos que devem ser “separados” são aqueles caracterizados 

pela alteridade, isto é, pela diferença com os demais sujeitos que compartilham 

de um mesmo acordo cultural prévio – e a tolerância e a intolerância, já que 

essas sanções possíveis estão associadas ao discurso intolerante. 

Explicitaremos detalhadamente nossa proposição antes de iniciarmos a 

análise. 

Propõe-se, neste estudo, que o eixo da intensidade explicita a 

tonicidade da intolerância, que avança conforme o ponto no gráfico se distancia 

do termo “semelhante” e se aproxima do “diferente”. Uma possibilidade de 

desenho de um gráfico que reúna esses conteúdos pode ser estabelecida da 

seguinte maneira: 
 

Gráfico 2 – Curva tensiva da homofobia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico, há o estabelecimento tensivo de uma curva inversa, em que 

as valências seguem o princípio da exclusão: quanto mais “diferente”, menos 
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“tolerável”. Considera-se que os valores do discurso intolerante podem ser 

mais concentrados, baseados na pureza e na unidade: só é aceitável aquele 

que se equipara a categorias dos “semelhantes”; ou menos concentrados, 

partindo de valores associados à totalidade e à exclusão parcial de elementos 

do sujeito da alteridade: o outro só é aceito se mascarar suas marcas de 

alteridade no convívio social. Desse modo, é possível traçar pontos de 

assimilação entre os eixos evidenciando gradações de aceitabilidade do outro. 

Os pontos P1, P2, P3 e P4 demonstram o funcionamento dessa aceitabilidade: 

na medida em que o sujeito homossexual se mostra mais próximo dos valores 

associados ao eixo da “semelhança” – sob a perspectiva do discurso 

intolerante –, isto é, à caracterização daquilo que é considerado como valor 

aceitável e verdadeiro, próprio do Destinador da homofobia, como a 

vestimenta, o tom de voz, a gestualidade, etc., esse sujeito se torna mais 

tolerável e aceitável – porém, jamais incluso – no meio social. Por outro lado, 

quanto mais próximo do eixo da diferença, mais intolerável ele é.  

Antes de adensarmos essa análise, é preciso esclarecer uma questão. 

Até aqui, temos tratado de uma noção importante que deve, neste ponto, ser 

esmiuçada. Quando salientamos que o sujeito do discurso intolerante pode 

proferir discursos mais ou menos excessivos, de maior ou menor aceitação do 

outro, diferente, com base na aderência desse outro a valores pré-concebidos 

como aceitáveis e verdadeiros, não evidenciamos quais valores são esses. 

Nota-se que os valores inscritos no discurso intolerante perpassam o 

conservadorismo e a cultura tradicional e cristã. Esses valores relacionam-se à 

manutenção de instituições sociais tradicionais, como a família, a religião, a 

tradição. A manutenção dessas instituições e valores é que justifica a 

intolerância. 

Pudemos observar esse dado em todos os exemplos do nosso corpus 

de análise: tanto naqueles que aqui já exploramos, quanto nos que ainda 

vamos demonstrar. Na Publicação 1, por exemplo, os comentários exploram a 

definição do beijo homossexual como algo que não é normal ou respeitoso, 

quebrando com valores tradicionais (“Se eu ver dois homens se beijando em 

frente meu filho, vou achar uma extrema falta de educação e respeito!!!!”, 
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“Jamais diria ao meu filho que o que ele viu é normal [...]”). O Comentário 4, 

inclusive, deixa claro que o beijo gay em público é algo que afeta o 

conservadorismo (“[...]Querem chocar as pessoas conservadoras.”). Da mesma 

forma, na Publicação 2, é inconcebível, para os internautas, a existência de 

alguém que mescle a masculinidade e a feminilidade, como Matheusa, uma 

vez que, sob a ótica do intolerante, existe apenas homem ou mulher, não 

homem e mulher, como sugere tanto o nome quanto a figura da vítima 

transexual desta publicação (“É homem porra e ponto”, “Já é outro caso? 

Morreu um homem chamado Matheus [...]”, “Esse HOMEM financiava o tráfico 

[...]”).  

Depois de averiguar termos que possam abarcar os valores tradicionais 

e conservadores referendados nos discursos homofóbicos, chegamos à 

constatação de que a noção de “heteronormatividade” possui uma completude 

de sentido que pode englobar essas noções. O termo significa uma visão de 

mundo que estabelece como norma a heterossexualidade em categorias tanto 

existenciais, quanto performativas e figurativas, como o fato de, em 

determinadas culturas, meninas poderem usar vestido e meninos, não. A 

heteronormatividade, portanto, funciona como o valor almejado pelo Destinador 

do discurso homofóbico, objetivando que o outro assimile esse valor para que 

seja minimamente aceito na sociedade. 

Traçamos quatro perspectivas que tentam abarcar, de modo geral, 

nuances dessa aceitabilidade baseadas no valor da heteronormatividade: P1 e 

P4 referem-se aos pontos mais extremos, sendo P1 relacionado a uma maior 

tolerância pelo acúmulo de elementos heteronormativos e P4 à total 

intolerância pela não aderência de nenhum desses valores, aproximando-se do 

valor oposto, que é a da mescla entre elementos de feminilidade e 

masculinidade; P2 e P3 referem-se a discursos menos excessivos, que se 

referem ao acúmulo parcial das características arroladas ou ao seu não 

acúmulo. Para cada ponto, estabelecemos uma nomenclatura que possibilite 

uma classificação dos graus desse tipo de intolerância e facilite as análises que 

faremos sobre essa teorização. Essa relação está ilustrada no gráfico a seguir: 
 

Tabela 1 – Classificações do outro sob a ótica do sujeito homofóbico 
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Observa-se, com isso, que quanto mais próximo do abominável o outro 

se caracteriza, sob a perspectiva do Destinador do discurso intolerante, mais 

excluído ele precisa ser para garantir a manutenção dos valores da identidade 

ou, até mesmo, a integridade dos semelhantes. A triagem, portanto, ocorrerá a 

partir de tonicidades diversas, uma vez que o sujeito aceitável, por exemplo, 

não precisa, comumente, ser aniquilado, assassinado ou eliminado: ele, 

apenas, precisa esconder suas marcas de alteridade, que se distanciam do 

valor da heteronormatividade. Portanto, os discursos homofóbicos operam, de 

fato, sobre o princípio da exclusão,adotando a lógica da triagem, a partir da 

descontinuidade entre os termos “identidade”, pretendida pelo sujeito 

intolerante ao tentar garantir a existência completa de seu sistema de valores, 

e “alteridade”, excluída por ele como configurando uma ameaça a essa 

completude.  

Aplicando esses conceitos aos exemplos já expostos, podemos 

observar que, no contexto da Publicação 1, no Comentário 4, o Destinador, ao 

tentar colocar-se como tolerante (“Ninguém deve morrer por isso”), não  

posicionando o outro no ponto extremo do “abominável” da curva tensiva 

proposta por nós, criticando a morte como sanção e tolerando a existência 

“disfarçada” dos homossexuais, acaba por expor sua intolerância sem que se 

CORRELAÇÕES DENOMINAÇÕES GRADAÇÕES DA 
HOMOFOBIA 

P1 Abominável 

Sujeito que mescla a 
masculinidade e a 

feminilidade em todas as 
formas de expressão 

(visualidade, sonoridade, 
gestualidade, etc.) 

P2 Recusável 

Sujeito que mescla a 
masculinidade e a 

feminilidade em algumas 
formas de expressão 

(visualidade, sonoridade, 
gestualidade, etc.) 

P3 Suportável 

Sujeito que adere a 
heteronormatividade em 

algumas formas de 
expressão (visualidade, 

sonoridade, gestualidade) 

P4 Aceitável 

Sujeito que adere a 
heteronormatividade em 

todas as formas de 
expressão (visualidade, 

sonoridade, gestualidade, 
etc.) 
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dê conta disso, já que não percebe que o ato de separar o outro considerado 

como diferente, além de utilizar a figura do “grotesco” para caracterizar o beijo 

gay, já deixa evidências de um discurso homofóbico (“[...] não é comum para 

criancinhas assistirem 2 homens se beijando, é grotesco. [...] algumas coisas 

devem ser reservadas”).Imagem semelhante é construída no Comentário 3, em 

que o internauta afirma que não disseminará o ódio em seu filho (“Não vou criar 

o ódio nele”), porém, produz um discurso intolerante ao caracterizar o beijo gay 

como anormal e desrespeitador (“Jamais diria ao meu filho que o que ele viu é 

normal. [...] que os gays respeitem para ser respeitados”).  

O discurso concessivo (“não vou criar o ódio...”, mas...) instaura uma 

contradição argumentativa do sujeito que, na tentativa de se colocar como 

tolerante no comentário, situa-se numa zona que considera o outro como 

recusável, uma vez que exacerba a condição de beijo como “se agarrar em 

público”  como justificativa para a crítica aos casais que ele não considera 

como “normais” (“Não vejo casais normais se agarrando e beijando em 

público). 

A contradição nos argumentos, inclusive, é um procedimento frequente 

nos discursos homofóbicos. Esses discursos, muitas vezes, são projetados 

para justificar a sanção negativa do outro a partir de elementos diversos à 

heteronormatividade. Porém, o comentário analisado se vale não apenas de 

conteúdos inteligíveis, mas, também, sensíveis na construção dos argumentos. 

Frases como “vocês gostariam que seus filhos fossem homossexuais?” ou “Ou 

você é homem, ou é mulher” evidenciam processos passionais que buscam 

envolver e convencer o enunciatário a partir do afeto, e não da razão. 

Voltando à análise dos conceitos, observamosque na Publicação 2, é 

possível constatar que, nos comentários, há uma diversificação de duas 

categorias tensivas que podem ser aplicadas aos discursos homofóbicos. Nos 

comentários 5, 8 e 9, o outro é considerado como “abominável”, uma vez que o 

sujeito diferente mescla a masculinidade e a feminilidade ao tomar-se como 

“Matheusa” e se considerarcomo homem e mulher – mescla essa que é 

inconcebível para o sujeito homofóbico por quebrar totalmente com o valor da 

heteronormatividade. Essa constatação é possível, também, ao se observar a 
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concordância dos sujeitos com a morte de Matheusa, nos casos dos 

comentários 8 e 9 (“[...] GRAÇAS A DEUS QUE JA FOI”, “Voa purpurina!”), e a 

negação máxima da figura mesclada no caso do comentário 5 (“É homem porra 

e ponto”). Já nos comentários 6 e 7 (“Por um Brasil em que os pais sejam mais 

parceiros na vida dos filhos, provendo amor e educação cristã”, “Já é outro 

caso? Morreu um homem chamado Matheus [...]”), há uma separação mais 

atenuada da vítima, sendo possível categorizá-los a partir da definição de um 

discurso homofóbico que considera o outro como “recusável”.Isso se explica 

pelo fato de que, nesse caso, a homofobia se manifesta de forma mais indireta, 

mas ainda assim tônica, ao recusar a figurativização da expressão do outro 

como misturada entre os termos do feminino e do masculino, pré-concebidos 

como opostos. 

Percebe-se, então, que os deslocamentos e nuances entre /identidade/ 

versus /alteridade/estão associados a um movimento de separação entre 

àqueles considerados como iguais, normais e respeitadores e àqueles 

diferentes, anormais e provocadores. Os outros, desta forma, são tomados ora 

como prejudiciais à integridade do grupo dos semelhantes, devendo ser 

separados, excluídos ou escondidos, ora como sujeitos indesejáveis em sua 

existência e convívio social, especialmente se acumularem características 

distantes do valor da heteronormatividade, visado pelo Destinador do discurso 

homofóbico. 

 

1.2. Organização narrativa dos discursos intolerantes 

 
A conversão das estruturas fundamentais em estruturas narrativas 
introduz “a continuidade na descontinuidade das etapas” (BARROS, 
1988, p. 27). Pela ação de um sujeito, as operações lógicas do nível 
fundamental convertem-se nas transformações narrativas, ou seja, 
nas alterações de estado por meio de enunciados de fazer. 
(TEIXEIRA, 1996, p. 43) 

 

Neste nível, definem-se, numa perspectiva sintática, os papéis centrais 

dos actantes narrativos, organizados sob enunciados de estado, dados por 

relações de disjunção e conjunção, e enunciados de fazer, que explicitam o 

movimento de transformação de um estado para outro. Esses elementos 
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entram em narratividade para constituir as relações entre os programas 

narrativos, que são projetados em um sujeito para estabelecer alterações em 

sua relação com o objeto-valor, almejando a conjunção ou a disjunção com 

este. Como explicitamos e demonstramos no tópico anterior, a 

heteronormatividade é um valor que regula as relações no discurso 

homofóbico. A conjunção do outro, do diferente, com esse valor é o objetivo do 

Destinador – papel actancial daquele que profere o discurso intolerante – para 

que esse outro possa ser aceito no seio da sociedade. Caso essa conjunção 

não ocorra, o diferente é condenado a ser banido, excluído ou escondido do 

meio social. O Destinador do discurso homofóbico, portanto, busca o 

apagamento das diferenças: seja pela exterminação do homossexual ou por 

sua transformação. Detalharemos essas relações mais adiante. 

No nível narrativo, são também analisadas as etapas narrativas dos 

percursos dos sujeitos, que concernem na manipulação – que é a fase em que 

o sujeito age sobre outro para levá-lo a fazer algo –, na competência – em que 

o sujeito da transformação da narrativa é dotado de um saber ou de um poder 

fazer –, na performance – que se caracteriza pela instauração da 

transformação em si, ou seja, pela mudança de estados central da narrativa, 

pela atualização das modalizações anteriores em um fazer ou um ser – e na 

sanção – momento em que ocorre a conjunção ou disjunção do sujeito com o 

objeto-valor almejado.  Cada uma dessas etapas configura uma narrativa 

complexa e possui relevância para a análise aqui empreendida, conforme 

demonstraremos no próximo tópico. 

Além da sintaxe, há a semântica narrativa, que se ocupa, especialmente, 

por explicitar ferramentas para a análise do sentido dos valores e 

modalizações. Nos movimentos iniciais da teoria, a Semiótica resumia o nível 

narrativo a uma teoria da ação, em que o sujeito – ou actante – está sempre 

em busca de valores, caracterizando uma dimensão pragmática. Com o 

desenvolver das pesquisas e o aprofundamento da metodologia, passou-se a 

atingir o percurso da manipulação através da competência modal do sujeito – o 

que culminou, posteriormente, no desenvolvimento da Semiótica das Paixões. 
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Passemos a uma análise de ferramentas do esquema narrativo aplicadas ao 

discurso homofóbico e, posteriormente, da passionalização deste. 

 

1.2.1. Esquema narrativo 

 

O esquema narrativo caracteriza uma organização geral de uma 

narrativa que inscreve  

 
[...] o “sentido da vida” com suas três instâncias: a qualificação do 
sujeito, que o introduz na vida; sua “realização” por algo que “faz”; 
enfim, a sanção – ao mesmo tempo retribuição e reconhecimento – 
que garante, sozinha, o sentido de seus atos e o instaura como 
sujeito segundo o ser. Esse esquema é suficientemente geral para 
autorizar todas as variações sobre o tema: considerado num nível 
mais abstrato e decomposto de percursos, ajuda a articular e a 
interpretar diferentes tipos de atividades, tanto cognitivas quanto 
pragmáticas. (GREIMAS & COURTÉS, 2008, p. 331) 
 

Dessa forma, é possível compreender que a esquematização de uma 

narrativa implica na definição de uma organização das ações dos sujeitos sob 

determinada perspectiva actancial. Para realizar essa tarefa, é necessário ter 

em mente que o esquema narrativo engloba tanto a relação entre quebras e 

acordos contratuais, como uma sucessão de estados e transformações na 

narrativa.Todas essas etapas subsumam os programas narrativos de 

manipulação, competência, performance e sanção. Vejamos cada um deles. 

Na etapa da manipulação, em que “(...) um sujeito age sobre o outro 

para levá-lo a querer e/ou dever fazer alguma coisa” (FIORIN, 2014, p. 29), há 

a explicitação de estratégias de convencimento do outro para que ele realize o 

percurso pretendido pelo Destinador da manipulação. Existem quatro tipos de 

manipulação: a provocação e a intimidação, que se baseiam no 

estabelecimento de um deverfazer em relação ao Destinatário, e a sedução e a 

tentação, que estipulam um quererfazer no receptor da alteração modal. A 

diferença entre as relações se dá numa perspectiva de competência do 

Destinador-manipulador que, ora atua sobre um saber ser positiva ou negativa 

a aderência ou não aderência do Destinatárioa determinado objeto-valor, ora 

atua sobre um poder em relação ao outro.  
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A organização modal investida na manipulação avança para o patamar 

da competência, em que “(...) o sujeito que vai realizar a transformação central 

da narrativa é dotado de um saber e/ou poder fazer.” (FIORIN, 2014, p. 30). Em 

outras palavras, o sujeito que institui uma manipulação é atualizado com o 

poder e o saber que gerarão a ação discursiva. Mais além, a Semiótica 

determina um querer fazer e um dever fazer como modalizações virtuais que 

atuam sobre o sujeito que move a transformação narrativa. Essas formas de 

existência do sujeito também podem ser aplicadas à modalização do ser, 

gerando combinações modais que atingem um nível mais sensorial. 

É importante ressaltar que a categoria do ser articula-se como 

modalização veridictória – ou seja, aos termos que organizam a verdade como 

construção discursiva – e permite traçarmos as seguintes relações (BARROS, 

2005, p. 47): 

 
Figura 1 – Modalidades veridictórias 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro extraído de Barros, 2011, p. 45. 

 

No que se refere aos discursos intolerantes, é possível observar que as 

esferas do deverfazer, que constituem esse tipo de discurso, estão orientadas 

sob uma competência modal do Destinador-manipulador que perpassa tanto 

osaber, quanto o poder. Esses termos são chaves para compreender o 

funcionamento do discurso homofóbico, uma vez que aquele que produz o 

discurso intolerante, construindo-se como Destinador, coloca-se em posição 
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superior àqueles do grupo em pauta: ele sabe o que é certo e errado e pode 

ditar as normas para organizar a realidade desses grupos.  

Desse modo, observamos que as estratégias de provocação e 

intimidação caracterizam a predominância no uso do discurso homofóbico, 

especialmente quando o Destinatário da manipulação éo próprio sujeito 

homossexual ou outro sujeito que também tenta instaurar uma manipulação, só 

que em prol daqueles pertencentes à esfera da alteridade. Além disso, o jogo 

entre as modalidades veridictórias se faz presente, uma vez que o Destinador 

intolerante busca situar-se no campo da verdade e caracterizar o programa do 

outro como mentiroso, falso ou, até, secreto. 

Para demonstrar essa constatação, retomemos a Publicação 1, que 

aborda uma postagem para um artigo de opinião sobre os assassinatos em 

massa em uma boate gay em Orlando (EUA). Nela, o aspecto modal dos 

discursos intolerantes localiza os comentários desta postagem como 

característicos da esfera da interdição, em que os internautas prescrevem 

normas para que o Estadão siga a partir de um devernãofazer (“Estadão não 

queira influenciar nossas crianças.”, “Cuidado com o que escreve.”) e 

daprescrição, agindo sob um deverfazer (“Então respeite a inocência deles”, 

“[...] você deveria ter mais bom senso”), evidenciando as estratégias de 

provocação e intimidação na manipulação discursiva.Isso mostra que não é 

possível ocorrer uma facultatividade nos discursos homofóbicos: o Destinador 

intolerante se coloca como um sujeito do poder, que crê na realidade defendida 

e sabe que seus valores são os soberanos e devem ser aceitos e acatados.  

Destaca-se, nesses exemplos, o Comentário 4, em quehá uma 

referência direta à articulista Rita Lisauskas(“Rita Lisauskas você deveria ter 

mais bom senso... não é comum criancinhas assistirem a 2 homens se 

beijando [...]”) – e não ao Jornal Estadão, como muitos outros, atribuindo um 

grau de pessoalidade maior em sua crítica. O Destinador do comentário, 

admitindo seu conservadorismo (“Querem chocar as pessoas conservadoras”), 

julga a morte como uma sanção excessiva (“Ninguém deve morrer por isso”) e 

afirma que o que incomoda mesmo é a “provocação” dos homossexuais, já que 

“não é comum criancinhas assistirem 2 homens se beijando” e “ver a Daniela 
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Mercury às 10h da manhã beijando a companheira no programa da Fátima é 

ridículo”.  

O internauta, então, coloca a imagem de um beijo gay como proibida 

se ocorrida em público, especialmente se for mostrada às crianças, sendo 

tolerável se escondida. Esse Destinador, então, opera seu discurso pela 

categoria do segredo, já que estaria atuando sob as modalidades do ser e 

nãoparecer.  

Analisando outro exemplo, vejamos a postagem a seguir, referente à 

Publicação 3, extraída em 2018 da página no Facebook do jornal O Globo, em 

que há a publicação de uma chamada para uma notícia que informa a 

condenação judicial de um homem por ter proferido ofensas homofóbicas a um 

casal, em São Paulo: 

 
Publicação 3 – Condenação de um homem por ofensas homofóbicas 
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Fonte: Facebook5 
 

No exemplo anterior, a postagem explicita duas informações principais: o 

título da notícia napostagem, que informa sobre a condenação sofrida pelo 

sujeito que cometeu ofensas homofóbicas, e o texto da postagem, que 

demonstra um trecho da fala da juíza que julgou esse sujeito: “a vida em 

sociedade requer tolerância e respeito”. Porém, a manifestação do discurso 

intolerante demonstra outro viés argumentativo nos comentários desta 

publicação: 
 

Comentário 10 – Postagem da Publicação 3. 

 
 

Comentário 11 – Postagem da Publicação 3.

 
 

Comentário 12 – Postagem da Publicação 3.

 
 

Comentário 13 – Postagem da Publicação 3. 

 
 

                                                        
5 Disponível em: <https://www.facebook.com/jornaloglobo/posts/2449935148379483>. 
Acessado em: 26 de dezembro de 2018. 
 

https://www.facebook.com/jornaloglobo/posts/2449935148379483
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Comentário 14 – Postagem da Publicação 3.

 
 

Os sujeitos pautaram-se, especialmente, em dois vieses argumentativos: 

um, que busca estabelecer uma oposição entre o crime sofrido pelos 

homossexuais e possíveis crimes que porventura outros homossexuais tenham 

cometido, como fica evidente nos comentários 11 e 13; outro, que categoriza 

as vítimas como, na verdade, provocadoras e, até, desrespeitadoras, 

suscitando que o crime de ofensa homofóbica provém de uma ação inicial dos 

homossexuais, como pode ser observado nos comentários 12 e 14.  

Nos dois casos, é possível notar que o Destinador se constrói como 

dotado de um saber, uma vez que demonstra conhecer o funcionamento das 

ações de algum homossexual para motivar um crime de homofobia, e de 

umpoder, já que se consideram como detentores da verdade, mesmo que essa 

verdade contrarie uma ação judicial, e possuidores do direito de fala e 

argumentação sobre essa verdade. 

Deste modo, é possível observar que, especialmente no Comentário 12, 

o sujeito instaura uma tentativa de alteração na competência modal de seu 

Destinatário, ao afirmar que “tem uma turminha intitulada LGBT que precisa 

aprender a respeitar..”. O Destinador, mesmo diante de uma postagem que 

informa a condenação de um crime contra os homossexuais, demonstra que 

eles devem passar a mudar suas ações e respeitar o outro para que, de fato, 

nenhum crime aconteça.A manipulação instaurada por este Destinador 

caracteriza-se pela provocação, em que há uma imagem negativa do 

Destinatário que, sob a ótica do discurso intolerante, deve mudar sua postura e 

passar a agir de modo diferente para que crimes como o da postagem não 

ocorram. 

No que tange às modalidades veridictórias, é possível constatar que, em 

se tratando dos Comentários 10 e 14, a manipulação se ancora nos juízes e 

julgamentos que atenuam o discurso homofóbico, julgado judicialmente como 

crime.São discursos de sanção, que,ao discordarem da sanção judicial, 
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pretendem instaurar um novo julgamento, pautado em valores diferentes dos 

da juíza. Esta afirma, de acordo com a publicação, que deve haver tolerância 

no convívio social; os comentários, por outro lado, pregam a intolerância como 

valor.  

O sujeito do Comentário 10 estabelece essa perspectiva de modo mais 

direto, afirmando que “(...) dizer a verdade agora rende processo e 

condenação”. Já o sujeito do Comentário 14 busca demonstrar que, na 

verdade, os homossexuais buscam o “xingamento” – e, não, o “crime de 

homofobia”, como a postagem denomina a ação julgada – para poderem 

“processar e ganhar dinheiro”, suscitando que as vítimas desejam a violência 

sofrida para benefício próprio e, mais uma vez, condenando-as, como, na 

verdade, motivadoras e causadoras do crime – crime esse que, então, passa a 

possuir uma amenização de sua carga semântica.A intolerância, tomada como 

verdade a ser revelada ou posta como resultado já esperado pelos 

homossexuais,amplifica o contraste entre os valores de verdade, daqueles que 

querem dizer o que deve ser dito, e a dissimulação e a falsidade dos que 

desejariam as agressões para lucrar. As modalidades veridictórias servem, 

aqui, para modular interpretações e julgamentos, favorecendo a aceitação da 

intolerância por meio da modalização socialmente positiva, a verdade. 

De volta à argumentação do discurso intolerante, nota-se que, após as 

fases da manipulação e da competência, tem-se a performance, que ocorre 

quando o sujeito realiza sua ação contra o outro – que, no caso, é o próprio 

discurso intolerante em si – e a sanção, que caracteriza uma importante etapa 

da homofobia. O exemplo anterior já demonstra uma acentuação na sanção no 

programa narrativo do discurso intolerante.Explicaremos um pouco mais sobre 

a sanção para, então, demonstrar sua importância para a análise com outro 

exemplo. 

Existem dois tipos de sanção: a pragmática e a cognitiva. Esta ocorre 

quando um sujeito na narrativa reconhece que a performance, de fato, ocorreu. 

Trata-se de um juízo epistêmico realizado pelo Destinador-julgador sobre o 

sujeito da performance, que pode ser positiva ou negativa, ou seja, pode estar 

associada a uma recompensa ou a uma punição. Esse julgamento incide sobre 
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as modalidades veridictórias anteriormente abordadas, uma vez que determina, 

da perspectiva do Destinador-julgador, o reconhecimento como verdadeiro, 

falso, mentiroso ou secreto dos estados de um sujeito.Esse tipo de sanção, 

também denominado de “interpretação”, realiza-se, então, “[...] em nome de 

uma ideologia, de que depende o sentido do percurso narrativo realizado” 

(BARROS, 2011, p. 34). Já a sanção cognitiva pode ou não ocorrer e 

caracteriza um julgamento sobre o fazer, em que há um reconhecimento ou 

desmascaramento do sujeito sobre a execução, ou não, do contrato fiduciário 

estabelecido. A partir disso, distribuem-se recompensas ou punições a esses 

sujeitos. 

No que se refere aos discursos intolerantes de modo geral, Barros 

(2008, 2011, 2013, 2015) afirma que, entre outras características, esse tipo de 

discurso pode ser considerado como acentuadamente de sanção. Esse 

funcionamento pode ser aplicado ao discurso homofóbico aqui analisado. O 

que ocorre é o julgamento da quebra de um contrato social implícito entre o 

Destinador-julgador e o sujeito da ação julgada. A partir de então, o Destinador 

realiza a sanção, que, geralmente, perpassa por uma punição e pelo 

julgamento do sujeito como falso ou mentiroso, podendo, inclusive, ser “punido 

com a perda de direitos, de emprego, ou até mesmo com a morte” (BARROS, 

2011, p. 256). No caso dos Comentários da Publicação 3, torna-se evidente 

que a sanção decorre de um julgamento epistêmico das vítimas como falsas e 

mentirosas, uma vez que elas, na verdade, não podem ser caracterizadas 

como vítimas (“Esses caras adoram ser xingados”, “Dizer a verdade agora 

rende processo”), já que queriam e/ou mereciam a ação do homem que 

proferiu palavras homofóbicas. A sanção, então, é tanto cognitiva, com um 

julgamento negativo dos Destinatários, quanto pragmática, já que os sujeitos 

desmascaram o ocorrido a partir da constatação de uma quebra de contrato 

(“Veado nem é gente”, “Tem uma turminha intitulada LGBT que precisa 

aprender a respeitar...”). 

Se retomarmos a Publicação 1, poderemos observar melhor o 

funcionamento da ênfase no percurso da sanção dos discursos intolerantes. No 

caso do Comentário 1 (“Se eu ver dois homens se beijando em frente ao meu 
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filho, vouu achar uma extrema falta de educação e respeito!!!! Estadaa não 

queiram influenciar nossas crianças.”), o Destinatário, figurativizado pelo 

próprio Jornal Estadão, é sancionado negativamente pelo Destinador-julgador, 

que o considera como falso, uma vez que as informações transmitidas nem 

parecem, nem são verdadeiras. O Destinador, então, estabelece uma sanção 

cognitiva em relação ao Destinatário. No Comentário 2, o jornal é, inclusive, 

tachado de forma pejorativa (“Que idiotice... Estão mesmo falando de 

crianças??”).  

Dessa forma, evidenciamos que a modalização pode ser, de modo geral, 

do fazer, do fazer ou do ser, atingindo uma dimensão cognitiva e sensível da 

narrativa, a qual a sanção também se enquadra. Essas modalizações definem, 

muitas vezes, estratégias de um tipo de discurso. É o caso do discurso 

homofóbico, em que, como foi explicitado, são encontrados, principalmente, 

dois tipos de movimentos modais predominantes: o deverfazer e o 

devernãofazer. Em outras palavras, é possível observar a constância de 

discursos baseados nas esferas da prescrição (deverfazer) e da interdição 

(devernãofazer), que caracterizam estilos modais mais radicais e incisivos. O 

discurso intolerante não considera como possibilidades o desejo (querer) do 

Destinatário, tampouco o poder fazer; pressupõe-se sempre que esse 

Destinatáriodeve se submeter à ordem e à razão do Destinador, tomadas como 

valores da verdade, fora dos quais não se concebe uma convivência 

minimamente suportável. 

Dessa forma, o Destinador do discurso homofóbico, geralmente, produz 

discursos imperativos que ou ditam o que o outro deve fazer ou deve não fazer 

para se tornar mais aceitável e, até, respeitável. Isso significa dizer, também, 

que não há a facultatividade nos discursos da homofobia e, sequer, da 

intolerância, já que as modalizações predominantes são da esfera da ordem e 

da imposição. Esse caráter excessivo das modalizações do discurso intolerante 

é coerente com a proposta de Barros (2008, 2011, 2013, 2015),ao considerar o 

discurso intolerante como acentuadamente de sanção, uma vez que a 

imposição de valores se dá, geralmente, a partir do julgamento, ora cognitivo, 
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ora pragmático, ora a partir dos dois tipos de sanção, do outro como falso ou 

mentiroso e merecedor de suas punições e castigos. 

 

1.2.2. Paixões e modalizações 

 

O estudo das modalizações, ao qual demos início no tópico anterior, 

perpassa não apenas os estados das coisas, mas, também, os estados de 

alma (GREIMAS; FONTANILLE, 1993). Isso significa dizer que a Semiótica 

opera, na análise narrativa, tanto com a relação de sujeitos em busca de 

objetos que instauram um fazer para transformar, por exemplo, um estado de 

disjunção em conjunção, quanto pela correlação desses sujeitos com estados 

passionais no discurso, promovendo uma alteração em seu ser. As paixões, 

então, podem ser definidas como “efeitos de sentido das compatibilidades e 

incompatibilidades das qualificações modais que modificam o sujeito de 

estado.” (FIORIN, 2007, p. 11). 

Os arranjos modais responsáveis por criar, no discurso, efeitos de 

sentido passional podem ser caracterizadas por três aspectos: a 

temporalidade, que situa a paixão nos referenciais do passado, presente ou do 

futuro; a aspectualização, que caracteriza a paixão como pontual ou durativa, e 

a modulação tensiva, associada à intensidade e extensidade. Exemplos desses 

aspectos são aaflição, que é uma paixão pontual e do futuro; a culpa, que é 

durativae do passado; o pavor, que é mais intenso, por exemplo, que o medo. 

Essas paixões podem ser simples (a partir de um arranjo modal entre o 

sujeito e o objeto valor, que decorrem do “quererser”) ou complexas (a partir de 

vários arranjos modais ao longo do percurso, necessitando de uma retomada 

deste para a compreensão da paixão). Um bom exemplo de paixão simples é a 

cobiça, que depende somente da modalização do “quererser”. Barros (1989) 

explicita algumas possíveis lexicalizações de paixões simples: 

 
Tabela 2 – Lexicalizações de paixões simples 

/QUERER-SER/ /NÃO QUERER 
NÃO SER/ 

/QUERER NÃO 
SER/ 

/NÃO QUERER 
SER/ 

desejo avareza desprendimento repulsa 
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anseio 

ambição 
cobiça 

cupidez 
 

avidez 
curiosidade 

mesquinhez 
usura 

sovinice 

generosidade 
liberalidade 

prodigalidade 

medo 
aversão 

desinteresse 

 

Tabela extraída de Barros, 1989, p. 61. 
 

As paixões podem ser, também, complexas. Estasocorrem quando o 

sujeito parte de um estado inicial de espera, modalizado a partir de um 

quererser – ou seja, por querer entrar em conjunção com determinado objeto-

valor – e de um crerser – acreditando que o outro realizará as ações 

necessárias para que esse sujeito consiga a desejada conjunção. Sobre esse 

estado, é importante evidenciar que 

 
o sujeito da espera nada pretende fazer para concretizar suas 
aspirações, por isso, mantém com outro sujeito uma relação 
fundamentada na confiança e crê poder com ele contar para realizar 
suas esperanças ou direitos, ou seja, atribui ao outro sujeito um 
/dever-fazer/. O contrato que se estabelece entre os sujeitos é, muitas 
vezes, um contrato imaginário. (BARROS, 1989, p. 62). 

 

A partir dessa espera, que pressupõe um contrato de ação imaginário 

com outro sujeito, diversos percursos podem ser traçados. Com isso, dois tipos 

de paixões podem ser estipuladas: as da relação entre o sujeito e o objeto, que 

evidenciam a compatibilização do quererser com o saber, como a felicidade 

(saber possível a conjunção desejada) ou a aflição (saber incerta a conjunção 

desejada); e as que dependem de um contrato fiduciário criado entre os 

sujeitos, estabelecido a partir de um crerser, como a confiança (que perpassa o 

trajeto insegurança > segurança > confiança) ou a decepção (organizada a 

partir do grupo modal das paixões da confiança > decepção > insegurança). 

Esses dois tipos de paixões – do objeto e da fidúcia – podem ser organizados 

em dois macrogrupos: aos que se referem às paixões da falta e às paixões que 

não geram ou pressupõem uma falta. 

Sobre essa questão, Barros (2008, 2011, 2013, 2015) defende a 

hipótese de que os percursos passionais que configuram predominantemente 

os discursos intolerantes são os que se referem às paixões malevolentes 
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(como o ódio) em relação ao sujeito diferente (mau-cumpridor dos contratos 

sociais determinados por formações ideológicas específicas) e à paixão do 

medo desse outro “diferente” (ou seja, do que esse outro pode gerar a esse 

sujeito ou a um grupo de sujeitos semelhantes).  

Esse mesmo funcionamento ocorre nos discursos homofóbicos, uma 

vez que eles podem ser categorizados como um dos tipos de discurso 

intolerante. Nesses, ao lado de discursos xenofóbicos, machistas e puristas, é 

frequente a notabilidade da paixão do medo, definida a partir de um não querer 

sercom um não poder nãoser afetado pela existência do outro que, neste caso, 

caracteriza-se pela figura do homossexual. Para os sujeitos homofóbicos, a 

exposição desse outro pode influenciar a disseminação de “comportamentos” 

relacionados à homossexualidade: beijar uma pessoa do mesmo sexo ou 

utilizar elementos associados à feminilidade sendo proveniente do sexo 

masculino – ou vice-versa – são ações que devem ser mantidas em segredo, 

pois geram riscos à integridade dos iguais e coloca em xeque o valor da 

heteronormatividade, defendida, principalmente, por grupos mais 

conservadores.  

Modelos representativos desse funcionamento encontram-se, por 

exemplo, na Publicação 3, que se refere à condenação judicial de um homem 

que proferiu palavras homofóbicas.Nela, os sujeitos dos comentários 

selecionados atuam sobre o querer-fazer mal ao outro que, apesar de ser 

considerado como vítima pela justiça, conforme informa a postagem, é 

caracterizado como desrespeitoso, provocador e, até, não humano pelos 

sujeitos (“Tem uma turminha intitulada LGBT que precisa aprender a 

respeitar...”, “Veado nem é gente”; “Esses caras adoram ser xingados, até 

torcem pra isso acontecer [...]”). 

Nota-se que a manifestação das paixões malevolentes em relação ao 

outro acentua, explícita ou implicitamente, a benevolência em relação aos 

semelhantes. Odiar o outro pela sua existência distinta dos seus valores é, ao 

menos no nível da aparência, prezar pelos seus iguais e querer protegê-los dos 

danos que esse outro pode causar. A manifestação da benevolênciareforça a 

estratégia de manipulação do Destinador, uma vez que funciona como 
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argumento para a proteção da família tradicional, das crianças ou dos jovens, 

que poderiam ser atingidos pela exposição do sujeito diferente. Para o 

Destinador do discurso homofóbico, é necessário proteger a integridade, 

especialmente, das crianças, que precisarão ter seus olhos fechados pelos pais 

para não terem contato com o outro, diferente, como ocorre no Comentário 11 

da Publicação 3, por exemplo (“[...] um pai d família é obrigado a passar e 

tampar os olhos do seu filho pq se for falar...”). A intolerância se manifesta 

através da passionalização do discurso, em que o Destinador do discurso 

homofóbico possui um caráter passional complexo, pois atua dubiamente como 

antissujeito das ações dos outros e busca parecer um modeloaos demais que 

acreditam no seu sistema de valores.  

Observemos mais um exemplo. 
 

Publicação 4 – Mensagem enviada por casal gay a seus agressores viraliza na 
internet. 

 

 
 

Fonte: Facebook6 

                                                        
6 Disponível em: <https://www.facebook.com/jornalextra/posts/1101542583212024?__tn__=-
R>. Acessado em:  27 de dezembro de 2018. 

https://www.facebook.com/jornalextra/posts/1101542583212024?__tn__=-
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A Publicação 4, retirada de uma postagem da página do Jornal Extra no 

Facebook em 2015, explicita duas informações básicas: o fato de que um casal 

homoafetivo foi agredido e a mensagem que esse casal enviou virtualmente 

aos seus agressores. Os comentários da publicação, porém, focaram seus 

discursos ora na questão religiosa, ora na destituição das duas vítimas da 

condição de “casal”, ora na culpabilização das vítimas: 

 
Comentário 15 – Postagem da Publicação 4. 

 
 

Comentário 16 – Postagem da Publicação 4. 

 
 

Comentário 17 – Postagem da Publicação 4. 

 
 

Comentário 18 – Postagem da Publicação 4. 
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Comentário 19 – Postagem da Publicação 4. 

 
 

Os comentários à publicação partiram, especialmente, da noção de uma 

quebra contratual do valor de heteronormatividade: as duas vítimas não 

poderiam ser consideradas como “casal”, pois são dois homens (“Casal é 

macho e femea, o resto é balela....”) e, não, homem e mulher. Essa quebra 

contratual motivou a explicitação de paixões malevolentes no discurso dos 

internautas, que passaram a ser modalizados principalmente por um /querer 

não fazer bem/, uma vez que, na tentativa de mostrarem-se contra a violência 

(“Embora ache 6 contra 2 covardia [...]”, “Sou contra a VIOLÊNCIA [...]), 

acabam por culminar uma sanção negativa aos Destinatários, que ora são 

representados pelo próprio casal (“[...] os gay são amaldiçoados...”), ora pelo 

jornal (“Esse Jornal [...] ataca de novo. Alguém escutou o outro lado? [...] tem 

muita biba abusada”). Em última instância, o casal é considerado como 

motivador da violência sofrida, uma vez que se distancia da 

heteronormatividade (“Casal de gays se alisando em pleno publico cheio de 

crianças [...] e as pessoas acham isso normal”).  

No Comentário 18, inclusive, a benevolência em relação aos 

semelhantes surge de forma indireta, já que a exposição do casal gay não é 

“normal” em locais cheios de crianças, que devem ser protegidas. Essa 

“proteção”, instaurada pelo Destinador do discurso homofóbico, baseia-se na 

paixão do medo, pois ele teme pelo mal que a homossexualidade aparente 

possa causar aos seus iguais. Essa organização narrativa do discurso reforça o 

papel do Destinador, daquele que detém o saber, instaura o horizonte de 

valores da narrativa e que se constrói como sujeito confiável, tornando-se 

capaz de estabelecer um julgamento. Essa construção da confiabilidade se dá 

na medida em que o Destinador detém os valores da verdade, sendo capaz de 
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instituir uma “justa medida”, ou seja, de prescrever aquilo que se pode ou não 

fazer e mostrar – como é o caso da homossexualidade, que pode ser 

sancionada negativamente ou pela sua existência, ou pela sua evidência ao ser 

mostrada em público. Por esse motivo, esses Destinadores seriam “perdoados” 

por, muitas vezes, apoiar a violência contra o outro, pois a violência estaria a 

serviço do bem, da limpeza, da ordem e, em último caso, da proteção e do 

amor implícito aos iguais. 

Foi possível observar que, no nível semionarrativo de análise, o discurso 

homofóbico possui invariáveis modais identificáveis: são discursos, geralmente, 

com ênfase no percurso de sanção, já que o Destinador do discurso 

intolerante, ao colocar-se como sujeito do saber e do poder, modaliza o 

discurso por termos excessivos, que não dão espaço para a facultatividade, 

especialmente se o Destinatário da manipulação for alguém que ou pertence à 

alteridade ou a defende; passionalizados pelo ódio em relação ao outro, que 

quebrou a expectativa de heteronormatividade em sociedade, e, em alguns 

casos, medo das problemáticas que esse outro, em sua alteridade, pode 

causar aos seus semelhantes.  

Além disso, pudemos observar, neste capítulo, que a oposição 

fundamental proposta por Barros sobre o discurso intolerante se efetiva, de 

fato, nos discursos da homofobia: trata-se da identidade versus alteridade, em 

que a identidade é comumente euforizada e a alteridade, disforizada na 

organização fundamental desses discursos.  

No que se refere às proposições teóricas relacionadas à tensividade, 

constatamos que os discursos homofóbicos operam sob a triagem, buscando 

excluir o outro da convivência com os semelhantes ou esconder suas marcas 

de alteridade do meio social. Sob uma perspectiva aspectual, observamos que 

a intolerância jamais se manifesta sob moldes de uma fusão, tendo em vista 

que esse ponto da relação entre triagem e mistura se localiza no âmbito da 

mestiçagem – negada pela intolerância. Por outro lado, são encontrados 

discursos que tendem à separação, à contiguidade e, até, à mescla, 

evidenciando graus de atonização diversos para a segregação do outro. 
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Ainda sob uma perspectiva tensiva, propusemos uma denominação 

relacionada aos discursos homofóbicos, em que conceituamos quatro graus de 

classificação do outro sob a ótica do Destinador intolerante: o outro pode ser 

aceitável, se aderir à heteronormatividade em todas as formas de expressão; 

suportável, se aderir a algumas marcas de heteronormatividade; recusável, se 

mesclar traços de masculinidade e feminilidade; abominável, se mesclar 

totalmente a masculinidade e a feminilidade. Na Publicação 1, referente ao 

assassinato em uma boate gay em Orlando (EUA), por exemplo, o outro, no 

Comentário 4, até pode ser aceitável se esconder a ação do beijo gay das 

situações em público (“[...] não é comum para criancinhas assistirem 2 homens 

se beijando [...]”); caso contrário, ele se torna recusável, uma vez que é 

caracterizado como “grotesco” (“[...] é grotesco, cuidado com o que escreve.”), 

apesar de não merecer “morrer por isso” (“Ninguém deve morrer por isso. Mas 

algumas coisas deveriam ser reservadas”). É necessário ter em mente, 

portanto, que a intolerância se manifesta nos discursos homofóbicos a partir de 

premissas passionais, excessivas, normativas e que visam à destituição das 

marcas de alteridade do outro. 

 

2. Intolerância e ideologia 
 

A Semiótica aborda a vinculação ideológica dos discursos, através da 

análise das relações temático-figurativas no nível discursivo do Percurso 

Gerativo de Sentido. A teoria, ao conceber o texto como objeto de significação 

e comunicação, abarca a circulação dos textos em determinados espaços e 

observa as coerções históricas e culturais diversasque os constituem. 

Ainspiração estrutural da teoria caracteriza o percurso metodológico do analista 

de buscar compreender como a ideologia se concretiza no discurso a partir de 

marcas discursivas identificáveis na materialidade textual 

Para realizar essa tarefa, busquemos compreender como a história e a 

ideologia se organizam no discurso sob uma perspectiva semiótica. Sobre a 

análise da historicidade,Fiorin (2011) esclarece que 
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(...) ela será examinada nas relações entre textos. Com isso, não 
estaríamos elidindo o real em favor de sua representação? Para 
diferentes teorias linguísticas (talvez seja esse um ponto quase 
consensual nas teorias da linguagem), não temos acesso direto à 
realidade, pois nossa relação com o real é sempre mediada pela 
linguagem. Ela apresenta-se para nós sempre semioticamente, ou 
seja, linguisticamente. Por exemplo, afirma Bakhtin que “não se pode 
realmente ter a experiência do dado puro”, o que implica que nosso 
discurso não se relaciona diretamente com as coisas, mas com 
outros discursos, que semiotizam o mundo. Como se vê, se não 
temos relação com as coisas, mas com os discursos que lhes dão 
sentido, as relações discursivas são o modo de funcionamento real 
da linguagem. (FIORIN, 2011, p. 21). 

 

Ora, se a relação do homem com o mundo se dá através do discurso, é 

possível estudar a história e a ideologia numa relação entre textos – que se 

caracterizam como a manifestação concreta dos discursos. É nessa relação 

que será possível observar as intencionalidades7, os pontos de vista sobre o 

mundo, a base contextual orientadora de uma argumentação etc. 

Em um primeiro movimento de análise sobre o funcionamento da 

ideologia no discurso, é necessário compreender que, no fenômeno da 

linguagem, existem aspectos da composição linguística que possuem parcial 

ou total independência das formações sócio-ideológicas. É o caso, por 

exemplo, das mutações fonológicas que ocorreram do latim para o português 

no processo de constituição linguística da língua portuguesa, como de 

“verbum” para “verbo”. Porém, há outros aspectos linguísticos, como a 

semântica, por exemplo, que fatalmente sofrem de coerções ideológicas.  

Um exemplo evidente dessa questão ocorreu no contexto político do 

Brasil em 2016, em que foi possível observar uma divisão linguística muito 

clara no que se refere à nomenclatura dada ao processo de cassação de 

mandato sofrido pela ex-presidente Dilma Roussef, uma vez que, por um lado, 

diversos jornais e figuras públicas optavam por chamar o ocorrido de “golpe” e, 

por outro, chamavam-no de “impeachement”. A escolha lexical, nesse caso, 

evidencia posições ideológicas, políticas e sociais dos sujeitos da época, tendo 
                                                        
7A Semiótica trata de “intencionalidades” como direcionamentos de sentido que são atualizados 
no processo semiótico e explicitam não apenas o que o Enunciador pretendia dizer, mas todos 
os sentidos possíveis em seu dito. De acordo com Barros (2001), “a intencionalidade, distinta 
da intenção, não se identifica, para Greimas, nem com a motivação, nem com a finalidade, mas 
as engloba. Dessa forma, é possível conceber as transformações narrativas como uma tensão 
entre dois modos de existência, a virtualidade e a realização, como uma relação orientada, 
transitiva, entre sujeito e objeto” (BARROS, 2001, p. 53) 
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em vista que a nomenclatura classifica um ponto de vista sobre a cassação ser, 

ou não, justa, tocando, inclusive, na oposição entre /legalidade/ versus 

/ilegalidade/. A escolha de palavras, então, constitui um recurso de produção 

discursiva que deixa marcas do funcionamento da ideologia na sociedade. 

Esses níveis de determinação ideológica podem ser observados nos 

diferentes níveis do percurso gerativo. Em cada nível, há um componente 

semântico em que se pode evidenciar o funcionamento da ideologia no 

discurso. No nível fundamental, por exemplo, a caracterização de um dos 

termos da oposição semântica mínima como eufórica ou disfórica não é neutra, 

tendo em vista que demonstra uma opção do Enunciador de determinado texto. 

No contexto dos discursos homofóbicos, por exemplo, a definição do termo 

“alteridade” como disfórico revela que a diferença, ganha no texto, valor 

negativo, pois é vista como algo pejorativo àqueles que são semelhantes. Em 

textos que visam à exaltação da pluralidade cultural, por outro lado, esse termo 

seria categorizado como eufórico, demonstrando o caráter positivo da diferença 

e um caminho conciliatório para a mistura. Já no nível narrativo, o componente 

semântico explicita as modalizações como elementos que sofrem uma carga 

ideológica em sua acepção. Barros (2011) afirma que  

 
a determinação e a organização da competência modal do sujeito 
permitem substituir as casas vazias ou neutras da emissão e da 
recepção, na teoria da comunicação, por sujeitos dotados de 
“competência modal variável” (Greimas, 1983, p.115) e abrem 
caminho para um melhor tratamento das relações intersubjetivas. 
(BARROS, 2011, p. 45) 

 

Em outras palavras, é possível perceber que a competência modal de 

um sujeito, bem como a organização modal das relações entre sujeitos e entre 

sujeitos e objetos no discurso revela o componente ideológico que determina 

as escolhas qualitativas dessas modalizações. No caso do discurso 

homofóbico, por exemplo, observamos que a instauração modal a partir do 

deverfazer e do dever nãofazer, já explicitadas no capítulo anterior, caracteriza 

o sujeito homofóbico como excessivo, apesar da intencionalidade de se 

construir um discurso que se mostra, muitas vezes, como racional. É um ponto 
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de vista sobre o dever-fazer que se institui no contexto do julgamento do sujeito 

outro.  

Além disso, a própria construção passional dos textos em análise 

salienta um cunho ideológico no discurso, já que, a partir de seu caráter 

intersubjetivo – ou seja, na relação entre dois sujeitos, em que um espera que 

o outro instaure uma alteração modal em seu estado –, as paixões evidenciam 

construções afetivas e, consequentemente, subjetivas sobre determinada 

relação discursiva. Proferir um discurso baseado nas paixões do medo e do 

ódio para se direcionar ao grupo marcado pela alteridade, como é o caso dos 

homossexuais, marca uma posição ideológica evidente: a do discurso 

intolerante. Isso se explica pelo fato de que a malevolência é instalada a partir 

de um querer fazer mal ou querer não fazer bem, modalizações que são 

motivadas, neste caso, principalmente pela existência figurativa diferente do 

outro, que quebra as expectativas – vinculadas a uma ideologia – do 

Destinador intolerante. A expectativa, a espera confiante do Destinador não é 

nula: ela parte de uma noção sobre o que é certo e errado, adequado e 

inadequado, aceitável e inaceitável dos sujeitos no mundo.  

No entanto, para a teoria, “o nível por excelência da manifestação 

ideológica é (...) o nível discursivo, ou seja, é no nível da semântica discursiva 

que, realmente, as formações ideológicas se manifestam” (FIORIN, 1988, p. 

11). É muito mais evidente que a escolha por caracterizar o sujeito 

homossexual como “antinatural”, “aberração”, “anormal” etc.  expressa uma 

vinculação ideológica, tendo em vista que a atribuição a um modo de existência 

humana diverso como algo que foge da concepção de normalidade e 

naturalidade parte de um ponto de vista específico sobre o que esses termos 

significam, que é noção dominante de heteronormatividade. Os homossexuais 

poderiam ser tematizados e figurativizados, em outros textos, a partir do 

“amor”, da “diversidade” ou da “resistência”: isso depende de como a 

orientação discursiva e ideológica do texto é concretizada. 

Sobre essa questão, Fiorin (Ibidem) explicita um ponto-chave para a 

compreensão do funcionamento da ideologia no nível discursivo: a noção de 

que, neste nível, existe um campo da “manipulação consciente” e, outro, da 
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“determinação inconsciente”. A manipulação consciente se refere ao uso de 

procedimentos argumentativos que visam à criação de um efeito de verdade e 

de realidade, objetivando convencer o interlocutor. Esse funcionamento ocorre, 

na sintaxe discursiva,com base em recursos de criação de efeitos de 

subjetividade ou objetividade, projetando pessoas, tempos e espaços que 

orientem o interlocutora acreditar na mensagem transmitida e aderir aos 

valores defendidos. Já a determinação inconsciente ocorre, justamente, na 

eleição dos temas e figuras que concretizarão o discurso, evidenciando “a 

maneira dominante de explicar os fatos do mundo numa dada época e que são 

oriundos de outros discursos já articulados, cristalizados e cujas condições de 

produção foram apagadas” (Ibidem, p. 12).  

O campo da Semântica discursiva é o mais concreto de todo o 

percurso, tornando profícua a análise da vinculação ideológica no discurso, já 

que demonstra as cadeias isotópicas de sentido que preenchem as relações 

mais abstratas de um texto. No que se refere ao discurso intolerante, 

buscaremos mostrar que o Destinador, de forma inconsciente, organiza seu 

discurso de modo que uma isotopia temático-figurativa específica categorize 

seu dizer sobre uma perspectiva intolerante e, não, a partir de um viés 

conciliatório e miscigenatório, por exemplo. Para demonstrar essa noção, 

analisemos como se organizam os percursos temáticos e figurativos nos textos 

que compõem o corpus em análise.  

 

2.1. Percurso temático da diferença e tematizações do discurso da 
homofobia 

 

Na semântica discursiva, busca-se estudar o modo como “as formas 

abstratas do nível narrativo são revestidas de termos que lhes dão concretude” 

(FIORIN, 2014, p. 41). Esse revestimento pode ocorrer em dois níveis 

progressivos de concretude: a partir dos temas, elementos discursivos mais 

abstratos, que possuem uma base conceitual; ou a partir das figuras, 

elementos mais concretos que remetem diretamente a algo existente no mundo 
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natural. Abordaremos, primeiramente, noções relacionadas aos temas para, no 

próximo tópico, abordamos as figuras. 

Os temas do nível discursivo atuam como uma primeira fase do 

preenchimento semântico das categorias narrativas previamente analisadas. 

Isso significa dizer que todo texto possui tematizações diversas que podem, ou 

não, ser concretizadas por figuras. No nosso caso, analisaremos textos que se 

organizam sob uma lógica temática específica: trata-se do percurso temático 

da diferença. 

Um percurso temático refere-se a um encadeamento de temas, no texto, 

que visa a garantir uma orientação discursiva coerente ou uma quebra de 

coerência proposital, dependendo da intencionalidade do narrador. Como 

estamos tratando de discursos homofóbicos, nota-se que o percurso 

predominante nestes discursos é o da diferença, uma vez que tanto os temas, 

quanto as figuras – que serão posteriormente analisadas – relacionam-se à 

oposição semântica fundamental de identidade versus alteridade. Barros 

(2015) explicita quatro percursos temáticos relacionados à diferença para os 

discursos intolerantes: “1) a animalização do outro [...]; 2) a ‘anormalidade’ do 

diferente [...]; 3) o caráter doentio da diferença [...]; 4) a imoralidade do ‘outro’” 

(BARROS, 2015, p. 65). Buscaremos demonstrar que os percursos 2 e 4 são 

característicos dos discursos homofóbicos. Além disso, evidenciaremos a 

recorrência de temas relacionados à homossexualidade, à feminilidade e à 

masculinidade, à infância, família e religião como próprios do discurso 

homofóbico e colaboradores para a concretização da diferença. Há, ainda, 

embora com menos frequência, um percurso associado à sujeira, à imundície 

do outro. Vejamos o funcionamento destes percursos. 

Observemos a Publicação 5, retirada da página no Facebook do jornal 

Estadão, em 2017. Nessa postagem, há a chamada para uma notícia que 

informa sobre o casamento de um prefeito gay em São Paulo. É interessante 

observar que, na postagem, há uma fotografia do beijo dos noivos com os 

convidados ao fundo: 

 
Publicação 5 – Casamento de um prefeito gay em Lins, São Paulo. 
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Fonte: Facebook8 

 

As temáticas evidentes na postagem do Estadão referem-se, 

essencialmente, ao casamento e à homossexualidade, uma vez que a 

descrição da postagem revela a orientação sexual do prefeito (“Prefeito gay”) e 

explicita o enlace matrimonial (“[...] se casa com parceiro [...]”). Notamos que o 

termo “parceiro” e “parceira”, “companheiro”e “companheira” e, até, “amigo” e 

“amiga” são recorrentes em discursos que buscam demonstrar-se tolerantes 

em relação a um casal homossexual, uma vez que os termos “marido” e 

“esposa” são comumente utilizados apenas para casais heterossexuais. Isso se 

explica pelo fato de que essas denominações não são puramente individuais, 

não caracterizando uma livre escolha vocabular do interlocutor: elas são fruto 

de determinações sociais e são atravessadas pelo interdiscurso. O 

interdiscurso, concebido como um conjunto de discursos a que um discurso se 

                                                        
8Disponível em: <https://www.facebook.com/estadao/posts/1841936785821375>. Acessado 
em:  11 de dezembro de 2018. 
 

https://www.facebook.com/estadao/posts/1841936785821375
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relaciona, refere-se a “zonas de falas em meio a outras e falas que pretendem 

preponderar sobre todas as outras” (MAINGUENEAU, 2006, p. 34).  

Portanto, há uma noção de mundo que se relaciona à denominação de 

“parceiro” e “parceira”, e suas variações, para designar um casal homoafetivo, 

já que, no caso da publicação em destaque, não se pode considerar o casal 

como “marido” e “marido”. Chamar dois homens, ou duas mulheres, pelas 

denominações tradicionalmente atribuídas a casais heterossexuais seria 

chocante para o público em geral, embora em esferas mais íntimas os 

homossexuais as usem.  

Por outro lado, a publicação do jornal não destitui os noivos da noção de 

“casal”, como ocorreu, por exemplo, nos comentários da Publicação 4, 

referente ao casal gay que, depois de espancado, publicou uma mensagem na 

internet a seus agressores. Nesta, muitos internautas afirmaram que casal é, 

apenas, “homem e mulher”. Essa questão também se torna explícita nos 

comentários da Publicação 5: 

 
Comentário 20 – Postagem da Publicação 5. 

 
 

Comentário 21 – Postagem da Publicação 5. 

 
 

Comentário 22 – Postagem da Publicação 5. 



70 
 

 
 

Comentário 23 – Postagem da Publicação 5. 

 
 

Comentário 24 – Postagem da Publicação 5. 

 
 

Apesar de a postagem do jornalser organizada sob, essencialmente, o 

tema do casamento, que geralmente é associado, em um percurso de 

coerência temática, ao amor, à felicidade e à realização pessoal, a 

homossexualidade parece constituir uma contradição lógica para os 

internautas, já que não é possível haver, no mesmo texto, casamento e 

homossexualidade no mesmo percurso (“Não existe casamento gay, essa 

palavra só se aplica a machos e fêmeas, gays não geram filhos... no maximo 

passaram a viver junto mas sequer são um casal”; “Isso é a inversão da 

vontade de Deus”).  

Os percursos temáticos encontrados nos discursos homofóbicos desta 

publicação referem-se, essencialmente à anormalidade do diferente, como 

pode ser observado no Comentário 20 (“[...] e o povo tudo rindo achando tudo 

normal”) e no Comentário 22 (“Se é normal isso Ainda não está sendo estão 

querendo colocar isso como normal [...] se ele é feliz assim problema é dele 

mas isso nunca vai ser normal”), em que há a desconsideração do casamento 

e do beijo mostrado na fotografia, expressa pela publicação do jornal, como 

“normal”; imoralidade do outro, como explicitam os comentários 20 (“Palhaçada 
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note que la no fundo um menino abraçado que parece ser sua mãe ate virou o 

rosto pra não ver essa merda!!!”), 23 (“[...] horrível o pecado q destruiu sodoma 

e gomorra, abominação aos olhos de Deus [...], fim do mundo!”) e 24 (“Do das 

duas crianças olhando sem entender nada essa porcaria pouca vergonha”), em 

que se evidenciam o caráter imoral da homossexualidade, que deve ser 

escondida e, até, eliminada, pois é considerada como uma “pouca vergonha”.  

Os temas evocados nos comentários da publicação anterior, associados 

à anormalidade e à imoralidade do outro – que, inclusive, foi sancionado 

negativamente com uma perda excessiva de direitos pelo sujeito do 

Comentário 20 – revelam que a intolerância rege os discursos relacionados ao 

diferente que, em sua homossexualidade, são caracterizados como inimigos 

que degradam a condição humana, tanto a partir de uma concepção cristã, 

quanto em discursos a favor da família e das crianças. Além disso, os papéis 

sociais relacionados à temática do casamento, como de “marido” e “mulher”, 

são tidos como naturalmente categorizáveis a casais heteroafetivos, inclusive 

pela própria organização textual da publicação em si, o que revela um universo 

ideológico segregador em relação à diferença e que, como evidenciamos em 

análises anteriores, tende à triagem do outro. 

Vejamos mais um exemplo para ilustrar essa relação. A Publicação 6, 

também extraída da página no Facebook do jornal Estadão, porém em 2018, 

refere-se a uma chamada para uma notícia que aborda a questão específica do 

beijo gay em uma série televisiva. Na postagem, o texto recupera a afirmação 

do ator que protagonizou a cena do beijo, em que diz que esse episódio foi 

muito importante para que ele se identificasse, na vida real, como 

homossexual: 

 
Publicação 6 – Beijo gay em episódio da série Grey’sAnatomy foi especial para o ator 

Jake Borelli 
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Fonte: Facebook9 

 

A publicação mostra-se mais sucinta, uma vez que, por meio da citação 

da voz do ator da série, o jornal se distancia do fato ao não produzir uma 

descrição informativa sobre o conteúdo da notícia, construindo um efeito de 

neutralidade. Dessa forma, explicita mais diretamente o viés temático da 

homossexualidade, uma vez que o beijo gay é uma figura preponderante nessa 

postagem. Os comentários desta publicação, porém, assumem um caráter 

intolerante em relação a esse tema: 

 
Comentário 25 – Postagem da Publicação 6. 

 
 

Comentário 26 – Postagem da Publicação 6. 

                                                        
9Disponível em: <https://www.facebook.com/estadao/posts/2880491521965891>. 
Acessado em:  13 de janeiro de 2019. 

https://www.facebook.com/estadao/posts/2880491521965891
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Comentário 27 – Postagem da Publicação 6. 

 
 

Comentário 28 – Postagem da Publicação 6. 

 
 

Os comentários orientaram-se essencialmente na consideração do outro 

como imoral e imundo, sendo, inclusive “de embrulhar o estômago” a “pouca 

vergonha” da publicação, como explicita o Comentário 28. É interessante 

observar que o funcionamento da ideologia gera nos intolerantes, justamente, a 

sensação de “neutralidade”, de que estão obviamente do lado “correto”, e que o 

mundo e as relações sociais sempre foram de determinada forma – e devem, 

portanto, ser preservadas. Isso se explica pelo fato de que, 
 

Numa formação social, temos dois níveis de realidade: um de 
essência e um de aparência, ou seja, um profundo e um superficial, 
um não-visível e um fenomênico. [...] No nível fenomênico, a 
realidade põe-se invertida. [...] Somente o nível da aparência se dá a 
perceber imediatamente para nós. Ele apresenta-se como totalidade 
da realidade. [...] Há, [portanto] visões de mundo presas às formas 
fenomênicas da realidade e outras que ultrapassam, indo até a 
essência. (FIORIN, 2007, p. 27-29) 

 

A ideologia, concebida, de modo geral, como uma visão de mundo, 

funciona, nos comentários anteriores, de modo a justificar a ordem social, ora 

explicitamente cristã, da heteronormatividade, concebendo, automaticamente, 

qualquer percurso que fuja desse padrão a partir de temáticas pejorativas, 

associadas à anormalidade, à sujeira e à imoralidade, como pudemos observar 

nos comentários das Publicações 5 e 6. Os sujeitos do discurso homofóbico, 

dessa forma, atravessados por outros dizeres prévios e implícitos sobre a 

homossexualidade, agem sob uma formação ideológica que se mostra 
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preponderante na sociedade: a heteronormativa, já analisada por nós como 

valor construído pelo Destinador do discurso intolerante. No nível fenomênico 

da realidade, os sujeitos afirmam que o apagamento dos homossexuais deve 

ser estipulado em prol da família e da conservação das condutas normais, da 

manutenção da ordem, como demonstram os comentários 20, 21, 22, 23, 24, 

26 e tantos outros aqui analisados.  

Porém, no nível da essência, essa exclusão do outro revela uma 

perspectiva intolerante que, sob uma base preconceituosa, objetiva eliminar o 

outro apenas pela sua existência incorreta em relação aos valores 

heteronormativos, que se dão em consonância com a religião, o 

conservadorismo e a defesa de uma construção de família. Não há evidências 

que comprovem o prejuízo do contato sensorial com homossexuais, seja pela 

visão de um beijo gay, seja por outros meios: há, apenas, dogmas e certezas 

que prescrevem como imoral, anormal, pecaminoso e, por isso, intolerável a 

prática homossexual. 

O percurso temático da diferença, associado à anormalidade, à 

imoralidade e, até, à sujeira do outro homossexual é, geralmente, concretizado 

no discurso por figuras que retomam esse percurso. Vejamos como se 

organiza essa última etapa da concretização semântica de sentido desse 

discurso. 
 

2.2. Figuras da homofobia: análise de cadeias isotópicas de sentido 
 

A chave para compreender a concretização da ideologia na semântica 

discursiva está calcada no porquê de determinados conteúdos serem 

selecionados para esse preenchimento. O que faz com que, por exemplo, as 

caracterizações de “macho” e “fêmea”  sejam tão constantes, como veremos 

adiante, na manifestação discursiva da intolerância é, justamente, uma 

determinação inconsciente que constitui uma maneira de ver o mundo numa 

dada formação social, recorrendo a termos biológicos associados aos sexos de 

homens e mulheres como recurso para definir o que são homens, mulheres e 

quais seus papéis na sociedade. Essas caracterizações podem ser chamadas 
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de “figuras” no nível discursivo, e é a partir delas que podemos observar a 

coerência de sentido mais concreta que se estabelece no discurso homofóbico. 

Em termos teóricos, as figuras são representações do mundo natural 

que revestem os temas de conteúdos sensoriais e mais concretos. Gomes e 

Mancini (2007) exemplificam o funcionamento da figurativização no discurso 

afirmando que o tema do casamento, por exemplo, pode ser figurativizado por 

um príncipe descendo do seu cavalo branco e ajoelhando-se para pedir uma 

princesa em casamento ou por uma mulher com vários filhos chorando 

enquanto passa uma pilha de roupas e o marido assiste TV bebendo cerveja 

na sala. É possível observar que o mesmo tema pode ser figurativizado a partir 

de diversas maneiras, o que torna evidente que “o tratamento figurativo dos 

temas propostos por determinados textos pode dizer muito sobre o universo 

ideológico no qual aquele texto se insere” (GOMES, MANCINI, 2007, p. 12). 

As diversas figuras que podem revestir um ou mais temas 

determinados em algum texto podem ser organizadas, metodologicamente, a 

partir de grupos que determinam uma coerência textual: são as isotopias. 

Essas isotopias10 constituem uma recorrência semântica de traços comuns a 

determinado tema. No exemplo do casamento que demos, poderíamos dizer 

que “princesa”, “príncipe”, “cavalo branco”, “ajoelhando-se” etc. constituem uma 

isotopia figurativa que nos orienta para uma noção de casamento específica, 

ao passo que “mulher”, “marido”, “filhos chorando”, “pilha de roupas” etc. nos 

orientam para outra. As isotopias, portanto, fornecem um plano de leitura sobre 

determinado tema, relacionado a uma determinada manifestação da ideologia.  

Para visualizar a figurativização no discurso intolerante, vejamos a 

Publicação 7, extraída da página do jornal O Globo no Facebook, em 2017. 

Nela,há uma chamada postada pelo jornal para uma notícia que aborda o fato 

de o piloto Hamilton ter criticado seu sobrinho por usar vestido de princesa. 
 

Publicação 7 – Crítica do piloto Hamilton ao sobrinho que usou vestido de princesa. 

                                                        
10 O termo “isotopia” foi cunhado por Greimas a partir de uma apropriação terminológica de um 
“(...) domínio da físico-química” (GREIMAS & COURTÉS, 2016, p. 275). Deslocado de seu 
sentido primeiro, esse termo passou a representar uma “(...) recorrência de categorias sêmicas, 
quer sejam essas temáticas (ou abstratas) ou figurativas” (ibidem, p. 276). 



76 
 

 
Fonte: Facebook11 

 

Na publicação, há um comentário da página do jornal que afirma que “a 

maioria dos usuários condenou a atitude do piloto”, suscitando que grande 

parte dos internautas não estavam de acordo com a atitude de Hamilton. Tanto 

a partir dessa informação, quanto pelo uso do termo “repreender”, que indica 

uma ação mais incisiva de censurar a postura do outro, percebemos que a 

orientação argumentativa do jornal se encontra mais próxima de discordar do 

que concordar com o piloto. O tema da homofobia é concretizado 

especialmente pela figura “repreender” em relação ao “sobrinho vestido de 

princesa”, demonstrando uma negação do ator do enunciado (Hamilton) em 

relação à postura de seu sobrinho por ter mesclado, em sua vestimenta,a 

feminilidade e a masculinidade ao, sendo menino, usar um vestido.  

                                                        
11 Disponível em: 
<https://www.facebook.com/jornaloglobo/posts/1922867224419614?__tn__=-R>. 
Acessado em:  13 de janeiro de 2019. 

https://www.facebook.com/jornaloglobo/posts/1922867224419614?__tn__=-R
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Os comentários dessa publicaçãoreferendaram a ação do piloto, proferindo 

discursos em prol de uma heteronormatividade e, até, sancionando-o 

positivamente: 

 
Comentário 29 – Postagem da Publicação 7. 

 
 

Comentário 30 – Postagem da Publicação 7. 

 
 

Comentário 31 – Postagem da Publicação 7. 

 
 

Comentário 32 – Postagem da Publicação 7. 

 
 

Comentário 33 – Postagem da Publicação 7. 

 
 

Apesar de a postagem do jornal informar que o discurso de Hamilton 

causou “polêmica” e “repreensão” de diversos internautas, os comentários da 
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postagem parecem estar de acordo com a atitude de repreensão ao sobrinho.  

As figuras presentes nesses comentários demonstram esse acordo (“Macho 

Alfa”, “Pink”, “homem”, “filho”, “coisas femininas”, “macho”, “raiz”, “parabéns”), 

definindo um menino que usa vestido como inadequado e absurdo (“ridículo”, 

“mundo cada vez mais Pink”, “macho e fêmea”, “menino de princesa é normal 

onde?”, “homem nasce homem”, “mulher nasce mulher”).  No Comentário 30, 

inclusive, o Destinador afirma que a atitude pode até ser caracterizada como 

“homofobia”, mas não deixa de estar correta, já que os homens não gostariam 

de ver seus filhos meninos com atitudes caracterizadas como femininas 

(“Podem chamar de homofobia, machismo o que for. Um homem JAMAIS vai 

gostar de ver seu ‘filho fazendo coisas femininas’.”).Nesse comentário, ainda, 

observa-se que a figura “macho” é relacionada à “raiz” (“Macho tem isso na sua 

raiz [...]”) para associá-la a uma pretensa “natureza do homem”, com traços de 

macheza e força. Em contrapartida, outros comentários relacionam a mulher ao 

“Pink” e a “coisas “femininas”, estipulando uma isotopia feminina com os traços 

da frivolidade das “coisas” fúteis, do colorido que construiriam o modo ser 

“natural” das mulheres,contrastando com a noção de masculinidade. 

O tratamento figurativo dos internautas ao tema da homofobia, levantado 

pela publicação do jornal, evidencia uma vinculação ideológica específica, em 

que há um duplo julgamento: em relação ao piloto Hamilton, uma sanção 

positiva pela repreensão do sobrinho; em relação aos repressores da atitude do 

Hamilton e a homens que possuam atitudes consideradas “femininas”, uma 

sanção negativa que, até, pode chegar à violência (“Ele que me apareça 

vestido de mulher que ele vai apanhar igual a galinha pra largar o 

choco.”).Nota-se que as figuras “vestido de mulher”, “galinha” e “choco” formam 

uma cadeia isotópica de sentido que remetem aos temas da fragilidade, da 

maternidade e da procriação feminina. As isotopias figurativas vão de acordo 

com esses julgamentos, parabenizando o piloto e, por outro lado, 

repreendendo e, até, ameaçando os Destinatários que discordam do piloto. 

Analisando as isotopias figurativas presentes nos comentários das 

publicações explicitadas, notamos uma grande ocorrência de figuras sobre a 

falta de “normalidade” e “naturalidade” relacionadas aos homossexuais, como 
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pode ser observado nos comentários que definem como “normais” casais 

constituídos apenas de homens e mulheres, em contrapartida a casais de dois 

homens ou duas mulheres (comentários 3, 4, 17, 21, 23 e 33). O casamento 

homossexual é impuro, sujo e anormal, ao passo que o heterossexual é puro, 

certo, abençoado e normal. Essa falta de normalidade também é figurativizada 

a partir das caracterizações do que é tomado como naturalmente feminino e 

daquilo que é naturalmente masculino. Esse caráter pode ser observado 

especialmente nos comentários das “publicações 2 e 7, que abordam essa 

questão de forma mais direta com temáticas relacionadas à transexualidade e 

a um menino vestindo “roupa de menina” (“homem”, “ponto”, ”HOMEM”, 

“purpurina”, “Macho Alfa”, “mundo Pink”, “coisas femininas”, “macho”, “fêmea”, 

“princesa”, “vestido de mulher”, “galinha”, “choco”). 

Outros comentários também corroboram essa noção ao reforçar os 

papéis de homens e mulheres a partir das designações de “macho” e “fêmea” 

que, conforme mostramos no início do capítulo, possuem um apelo biológico, 

voltado para a naturalidade. É o caso dos comentários 20 e 23, que geram uma 

naturalização dos papéis de homem e de mulher na sociedade, sendo o 

homem relacionado a aspectos de força, como a partir de “raiz” e “Macho Alfa” 

e a mulher a partir de “galinha”, “coisas femininas”, “pink”, “princesa”, “dar a 

luz”, “choco”, etc., relacionada mais diretamente aos temas da maternidade, da 

ingenuidade e da fragilidade. 

Além disso, a questão religiosa é frequente nesses discursos, sendo 

recorrentes figuras associadas à criação divina e ao pecado da 

homossexualidade sob uma perspectiva cristã, como nos comentários 2, 16, 

23, e 32. Encontram-se, também, figuras relacionadas ao tema da imoralidade, 

evidenciando que a homossexualidade seria uma “falta de respeito” e um 

“absurdo” quando pública, como é possível observar nos comentários 1, 2, 18, 

20, 24 e 27.  

Acentuamos que, no caso do Comentário 11, há o estabelecimento de 

duas isotopias figurativas: uma relacionada à homossexualidade e, outra, à 

inocência. No primeiro caso, há a relação entre as figuras “gay”, “cu” e “rua”, 

caracterizando os gays como imorais, que vivem nas ruas e causam baderna 
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aos demais; no segundo caso, há a necessidade de manter a inocência das 

crianças a partir da ação de “tapar os olhos” delas, para que não vejam a 

homossexualidade e não sejam “contaminadas” por ela. A libertinagem dos 

gays relacionados às ruas também é encontrada no Comentário 18 a partir da 

cadeia isotópica “rua“ e “em público”. O tema da sexualidade se relaciona a 

essa libertinagem ao ser evidenciado pelas figuras “pau duro”, “beijando” e 

“boca”, nesse comentário, a “cu”, no Comentário 11, e a “queima”, no 

Comentário 25, estabelecendo uma coerência semântica de caracterização do 

outro a partir da referência constante ao ato sexual. 

Encontramos algumas figuras, embora com menos frequência, que se 

referem ao tema da sujeira. Esses tipos de figuras possuem um caráter mais 

sensitivo, uma vez que nos remetem diretamente a um traço sensorial tátil, 

como as caracterizações associadas aos comentários 11 (“cu”), 20 (“esta 

merda”), 24 (“porcaria”) e 28 (“de embrulhar o estômago”). 

Para sintetizar essas relações, elaboramos um quadro que organiza 

algumas figuras levantadas anteriormente em cadeias temático-figurativas: 

 
Tabela 5 – Cadeias temático-figurativas da homofobia 

TEMAS FIGURAS 

Anormalidade e antinaturalidade 

“casais normais”, “gambiarra”, 
“casamento gay”, “machos se 

beijando”, “companheira”, “gay”, 
“gays”, “vestido de mulher” 

Sexualidade “cu”, “pau duro”, “rua”, “ânus”, 
“beijando”, “boca”, “queima” 

Feminilidade 
“galinha”, “choco”, “fêmea”, “vestido 

de mulher”, “da a luz”, “coisas 
femininas”,  

Masculinidade “macho”, “homem”, “Macho Alfa”, 
“raiz” 

Imoralidade “rua”, “em público”, “10 da manhã” 

Religiosidade “Deus”, “sodoma", “gomorra”, 
“cristãos”, “bíblia”,   

Família e infância 
“menino”, “menina”, “criancinhas”, 

“criança”, “inocência”, “família 
tradicional”, “pessoas conservadoras” 

Sujeira “cu”, “esta merda”, “porcaria”, “de 
embrulhar o estômago” 
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Vê-se quea intolerância se manifesta nos discursos homofóbicos a partir 

de percursos relacionados à antinaturalidade e à anormalidade do outro, além 

da delimitação entre masculinidade e feminilidade; encontramos, também, 

figuras referentes aos temas da família, da infância e da religiosidade, 

estipulando uma relação entre àqueles que são puros e aceitáveis (família 

tradicional, inocência, menino e menina, macho e fêmea) e aqueles que não 

são (gays, gambiarra, etc.); além disso, foi possível observar cadeias 

relacionadas à imoralidade, à sexualidade e, em casos menos frequentes, à 

sujeira do outro. 

Os temas e figuras do discurso permitem uma análise do funcionamento 

da ideologia nas manifestações textuais. Notamos que a caracterização do 

outro, diferente, a partir de temas e figuras pejorativos, que caracterizam o 

homossexual como sujo, imundo, anormal, imoral, absurdo, pecaminoso, 

abominável, etc. explicita um ponto de vista sobre o mundo que define perfis de 

sujeitos intolerantes, uma vez que publicações com temas de “violência”, 

“casamento” e, até, “amor” são tomadas, nos comentários, a partir dos 

percursos da homofobia já citados, como a anormalidade e a imoralidade e, 

não, a partir de percursos do luto, da união e do carinho, respectivamente, ou 

em outras possibilidades que demonstrem uma aceitação do outro de forma 

geral. Além disso, é frequente encontrar, quando a homossexualidade surge 

em questão, a recorrência da delimitação dos papéis naturais do homem e da 

mulher, que devem ser relacionados, respectivamente, à força (masculino) e à 

maternidade e inocência(feminino). A homossexualidade surge para destruir 

essa delimitação, por isso é considerada como anormal, suja, imoral e impura. 

É importante acentuar que os elementos separadamente apontados, na 

análise, constroem a coesão do discurso intolerante, que analisado em 

profundidade, nos diferentes níveis, mostra o funcionamento desse processo 

de significação.   Isso significa dizer que a sanção negativa por um rompimento 

de um contrato prévio, subentendido e considerado por apenas uma das partes 

dos actantes instaurados no enunciado,dá-sena narrativa a partir de percursos 

passionais que configuram paixões benevolentes em relação aos sujeitos que 

compartilham dos mesmos valores que o Destinador apaixonado em análise e 
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malevolentes em relação aos sujeitos que rompem com esses valores, gerando 

as paixões de ódio e medo desse outro. Essa separação entre “os 

semelhantes” e “os diferentes” converte-se, em um nível mais concreto, em 

determinadasfiguras e temasque recobrem a oposição semântica fundamental 

ente identidade e alteridade.  

Essa oposição semântica é narrativizadano percurso da ação do 

destinador. Em um primeiro momento, configura-se como sujeito 

preconceituoso e, num segundo, passa à ação contra o causador de seu 

ódio/medo, tendo, em seu discurso, elementos que caracterizarão a 

necessidade da exclusão do diferente por um processo de triagem, tornando os 

seus “semelhantes” mais puros e seguros – ao menos no nível da aparência –, 

já que apenas os seus valores são os aceitáveis e soberanos. Essa valoração 

reflete os desejos, as opiniões e “pensamentos”, forjados por meio de 

formações ideológicas de determinado grupo social. O discurso (intolerante) 

concretiza e revela esses valores que, no caso em análise, consideram o outro, 

o homossexual, como sujo, anormal e imoral. 
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3. Intolerância em Rede 
 

Em julho de 2018, a revista Época lançou uma edição com o título 

“Trevas na rede: como funciona a máquina de ódio na internet”. Nessa edição, 

haviauma matéria sobre grupos de propagação de ódio na internet, que 

buscam disseminar racismo, machismo, homofobia e polêmicas relacionadas a 

personalidades públicas para arrecadar dinheiro. Dois meses antes dessa 

publicação, a página on-line do jornal O Globodivulgou uma notícia12 

informando que a Polícia Federal estava realizando operações contra crimes 

de ódio na internet, relacionados à disseminação de mensagens associadas a 

“racismo, ameaça, incitação ao crime e terrorismo” em redes sociais. Em 2017, 

a empresa de segurança virtual Norton gerou um relatório internacional 

relacionado a crimes cibernéticos13 e caracterizou o Brasil na segunda 

colocação como país com o maior número desses crimes.  

Todas essas informações não estão desconexas: os crimes virtuais no 

Brasil têm aumentado com grande frequência, especialmente a partir de 

questões relacionadas à intolerância. O índice de aumento desses crimes se 

agrava no mesmo contexto de evolução das redes sociais, que são espaços 

interativoson-line em que os internautas podem dialogar e compartilhar 

assuntos em comum, podendo ser entendidas “como um tipo de relação entre 

seres humanos pautada pela flexibilidade de sua estrutura e pela dinâmica 

entre seus participantes” (MARTINO, 2014, p. 44). Conforme expusemos na 

introdução deste trabalho, uma das redes sociais mais utilizadas no país é o 

Facebook que, recentemente, tem se tornado palco de preconceitos, 

intolerâncias e crimes cibernéticos. 

Realizamos, ao longo desta pesquisa, um percurso analítico para buscar 

compreender o funcionamento da intolerância em postagens e comentários no 

Facebook associados ao tema da homofobia. Agora, resta-nos analisar como a 

“flexibilidade”, conforme afirma Martino (2014), da arquitetura digital da rede 
                                                        
12 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/pf-realiza-operacao-em-seis-estados-contra-
crimes-de-odio-pela-internet-22669133>. Acesso em: 21 de janeiro de 2019. 
13 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/redacao/2018/02/15/brasil-e-o-
segundo-pais-no-mundo-com-maior-numero-de-crimes-ciberneticos.htm>. Acesso: 21 de 
janeiro de 2019. 

https://oglobo.globo.com/brasil/pf-realiza-operacao-em-seis-estados-contra-
https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/redacao/2018/02/15/brasil-e-o-
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social em análise colabora para a disseminação de discursos discriminatórios. 

Para tanto, ainda nos basearemos em estudos de Barros (2011, 2015) sobre a 

complexidade discursiva na internet e sobre o efeito de anonimato gerado por 

ela. 

A comunicação via internet é um fenômeno que consegue encurtar 

distâncias entre duas pessoas e simular aspectos de uma interação face a 

face. Aliás, é possível afirmar que a comunicação via internet supera a 

comunicação face a face no que se refere a possibilidades comunicativas: é 

possível, por exemplo, apagar um texto já dito ou até alterá-lo e revisá-lo. É 

possível, também, armazenar o mesmo texto por muito tempo em alguma 

plataforma, além de utilizar recursos imagéticos e verbo-visuais, como emojis e 

gifs. Pode-se compartilhar textos, criar e participar de grupos de interesse em 

comum em fóruns digitais, ou é possível, até, deletar informações pessoais 

outrora expostas em algum perfil de uma rede social. Todas essas ferramentas 

influenciam diretamente no modo como produzimos e recebemos determinada 

mensagem, uma vez que passamos a conceber o discurso sob uma 

perspectiva mais complexa, que abrange uma maior gama de possibilidades. 

Aprofundemo-nos nesta questão. 

A referida “complexidade” do discurso da internet se relaciona, em 

termos semióticos, à “coexistência dos contrários” (GREIMAS & COURTÉS, 

2016, p. 78), em que há uma relação de concomitância entre dois termos 

opostos de um quadrado semiótico em determinado discurso. Quando 

dizemos, então, que um texto pode abranger tanto um efeito de acabamento, 

quanto uma possibilidade de revisão e alteração, dizemos que duas noções 

opostas – acabado e inacabado – convivem no mesmo universo discursivo. 

Trata-se de uma conjunção concessiva entre termos contrários, como a fala – 

que se caracteriza por ser próxima, informal e incompleta, por exemplo – e a 

escrita – distante, completa e formal. Essa é uma noção basilar para 

compreender o discurso na internet.  

Barros (2015) demonstra o caráter complexo dos discursos na internet 

ao expor que 
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o termo complexo foi tratado por Greimas em seus primeiros estudos 
de semiótica, mas não teve grande desenvolvimento posterior. Foi 
retomado, com muito sucesso, mais recentemente, nos trabalhos de 
Claude Zilberberg (2004, 2006a, 2006b). Definida pela complexidade, 
a comunicação na internet é, ao mesmo tempo, próxima e distante; 
descontraída e formal; incompleta e completa; subjetiva e objetiva. 
Nesse caso, ela tem seus sentidos exacerbados, já que engloba as 
possibilidades de interação das duas modalidades, de que resultam 
sua interatividade intensa, a longa conservação de seus conteúdos e 
a grande extensão de seu alcance (BARROS, 2015, p. 19) 

 

A complexidade do discurso da internet, portanto, gera efeitos 

específicos, já que, a partir da exacerbação dos sentidos decorrida da união de 

termos opostos, conforme explicita Barros (2015), elenca uma intensa 

interatividade, baseada por diversas possibilidades comunicativas. Essa 

interatividade é consolidada, também, a partir da constituição da internet como 

um ciberespaço, ou seja, a partir de um “espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” 

(LÉVY, 1999, p. 92). Em outras palavras, há, na comunicação via internet, uma 

cibercultura que organiza o discurso a partir de ferramentas próprias da 

virtualidade: o que garante um extenso alcance de informações. Isso pode ser 

observado na medida em que o discurso, na internet, possui uma grande 

duração, já que os textos e postagens ficam salvos e registrados na rede por 

um alcance de tempo determinado ou pela vontade do usuário, ou pelo tempo 

de existência de determinado site de armazenamento ou rede social.  

Partindo dos estudos de Barros (2015), tomaremos duas relações 

complexas neste trabalho: entre fala e escrita – produzindo uma alta 

interatividade e extensão no discurso da internet – e entre público e privado – o 

que gera um efeito de anonimato.  
 

3.1. Efeito de anonimato: o poder ser invisível na internet 

 

Geralmente, a comunicação via internet pode ocorrer, no que se refere 

aos interlocutores, de duas formas: ou o internauta cria um perfil em algum site, 

blog, fórum ou rede social, expondo suas informações pessoais como nome, 

idade, local de residência e foto; ou elabora algum “perfil falso”, em que busca 

omitir suas informações verdadeiras. Porém, seja em perfis pessoais ou seja 
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em perfis falsos, o usuário da internet parece ser permeado por um efeito de 

anonimato que a rede virtual configura. Esse efeito ocorre principalmente a 

partir de dois pilares: do caráter de alta propagação de informações e da 

intensidade comunicativa das redes sociais, numa relação conversa entre a 

quantidade de sujeitos on-line e a quantidade de segurança para exprimir 

pensamentos e opiniões – ou preconceitos – sem responsabilidade.  

Essa relação se dá na medida em que o Facebook é um espaço 

privilegiado para disseminação de opiniões e informações: uma postagem pode 

ser comentada, curtida, compartilhada e divulgada por todos os internautas que 

têm acesso à rede de quem publica. Esse é o caso do nosso corpus, que 

abrange publicações de páginas de jornais conceituados – e, por isso, 

acompanhadas por vários usuários –, sendo, aos internautas, possível 

comentar nas publicações e ter uma visibilidade alta em seus comentários, 

além de poder interagir com os demais. Além disso, o fato de 

oFacebookpermitir ao usuário controle sobre a privacidade de suas 

informações e autonomia para exclusão dessas informações a seu bel-prazer, 

além da possibilidade de excluir ou editar comentários e postagens realizados 

por ele mesmo, garantem uma sensação de poder que, em meio a grande 

quantidade de pessoas on-line, intensifica-se.  

É como se um político, um artista, ou qualquer figura pública pudesse 

se confundir com as demais pessoas em um ambiente coletivo, mas tendo a 

possibilidade de serem ouvidos por todos e o poder de mascararem suas 

identidades ou alterarem seus já ditos caso considerem necessário. O usuário 

do Facebook pode ocultar, editar ou apagar seus dados pessoais ou as 

publicações que produz, pode adquirir um grande alcance ao comentar em 

páginas públicas mas, ao mesmo tempo, está presente como uma “agulha no 

palheiro”, ou seja, como apenas mais um usuário em meio a tantos milhares de 

outros daquela rede social e frequentador daquela página do Facebook. De 

modo oposto, uma pessoa comum, sem fama ou notoriedade, pode, na rede 

social, encontrar um lugar para se destacar, partilhar suas ideias e, de certo 

modo, gozar de uma plateia. 
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A ideia de “agulha no palheiro” é chamada pela psicologia social de 

“efeito-multidão”. Esse efeito consiste no processo de desindividualização do 

sujeito frente a uma grande quantidade de pessoas. É o que explica, por 

exemplo, as revoltas e histerias coletivas. Jesus (2013), em estudo sobre a 

psicologia das massas, afirma que “desindividualizar-se é se tornar parte da 

massa, que sob a capa do anonimato torna sua responsabilidade individual 

difusa entre os demais membros da multidão” (JESUS, 2013, p. 499). A 

desindividualização é, portanto, uma consequência do “efeito-multidão”. 

Pensando nas redes sociais, é possível observar que isso faz com que o 

sujeito se sinta anônimo mesmo que possua um perfil no Facebook com seus 

dados pessoais, nome e foto, da forma mais ancorada possível com sua 

realidade, já que ele é apenas mais um entre os outros milhões de sujeitos em 

rede. Para essa perspectiva teórica, então, estar em meio a grandes massas é 

um fator que define a perda da identidade individual de cada um, o que gera o 

efeito de anonimato. 

Semiotizando essa perspectiva, é possível observar que o efeito de 

anonimato surge a partir da relação complexa, presente na internet – e no 

Facebook – entre público e privado.Barros (2015) afirma que  

 
Tudo indica que [...] o discurso da internet define-se pelo termo 
complexo privado e público, ou seja, pela ruptura da oposição entre 
privado e público. O domínio do público é regulado pela lei, pela 
regra, o do privado é o das variações e preferências individuais. Na 
internet, preferências individuais, próprias da privacidade do sujeito, 
são expostas e submetidas às leis públicas ou se tornam regras 
públicas. (BARROS, 2015, p. 27) 

 

Em outras palavras, o Enunciador, na internet, encontra-se como um 

sujeito que, apesar de estar presente em um espaço público, regulado por leis 

e regras sociais – que o impediriam, por exemplo, de realizar ameaças de 

morte, incentivo à violência ou comentários excessivamente discriminatórios –, 

vê-se como permeado pela organização do âmbito privado, tornando regra a 

individualização e particularização dos seus pensamentos. Por esse fato, 

proferir discursos intolerantes não se torna um ato cauteloso, problemático e 

proibido, já que quem dita as regras é o Destinador do discurso intolerante. Há, 
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portanto, um efeito de estar anônimo às leis e às regras da sociedade, na 

medida em que o privado rege o público para o sujeito da internet. 

Outro fato que contribui para esse status de anonimato é referente às 

ferramentas de configuração da rede social em questão. É possível comentar 

em notícias de jornais dessa rede social sem muita preocupação, visto que 

grande parte das pessoas que debatem em comentários possui como elemento 

em comum apenas o fato de estarem seguindo as notícias que determinado 

jornal ou página específica publicam. Caso haja risco para o Destinador do 

discurso intolerante, o Facebook fornece alternativas para que haja a 

certificação do anonimato: é possível bloquear outros perfis, regular quem pode 

ver suas publicações, quem pode comentar nelas e, até mesmo, excluir sua 

própria conta.  

Ainda que o anonimato seja apenas um efeito, ele caracteriza um 

importante traço da comunicação na internet que influencia na produção de 

discursos intolerantes. Efeitos de sentido como a diluição do dizer frente à 

grande sequenciação de comentários sobre comentários em postagens no 

Facebook, já que não se sabe exatamente quem produziu esses dizeres, além 

da desrealização da autoria – que é, na internet, virtual –, da repetição e 

colagem falas, da mistura entre regras públicas e privadas, prejudicando a 

polidez e a organização social de ambientes compartilhados, são algumas das 

possibilidades comunicativas desses espaços. Perceber-se anônimo, com 

poder e liberdade sobre seu dizer e permeado por possibilidades comunicativas 

complexas é, de fato, um recurso mobilizador da intolerância na internet. 

Com isso, “o anonimato é, sem dúvida, um dos traços que caracterizam 

o discurso na internet” (BARROS, 2015, p. 23). O efeito de anonimato é um dos 

principais ingredientes de que o enunciador se vale para demonstrar sua 

opinião, atribuindo-lhe liberdade e segurança para escrever o que quiser, da 

forma que quiser – daí a exacerbação dos discursos intolerantes, que se 

confirma, também, a partir da relação complexa entre e fala e escrita na 

internet, conforme demonstraremos no tópico seguinte. 
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3.2. Comunicação complexa: relações entre fala e escrita na internet 
 

No que se refere à fala e a à escrita, é necessário entender que o 

sujeito da internet é exposto a uma interação ao mesmo tempo próxima (é 

possível falar/escrever em bate-papos, que simulam uma conversa real) e 

distante (todavia, ainda é uma conversa em que os interlocutores estão 

situados em espaços diferentes), descontraída (com aspectos da fala pouco 

controlada e não editada) e formal (todavia, é possível reformular o texto ao 

bel-prazer do narrador), subjetiva (atingindo um grau de pessoalização alto ao 

instaurar o eu que fala, muitas vezes ancorado pelo próprio nome e foto do 

“perfil” do sujeito) e objetiva (atingindo um distanciamento com o interlocutor 

quando necessário), além de possuir um caráter de completude (isto é, de texto 

acabado) mas, ao mesmo tempo, de incompletude (mas que dá margem a 

futuras edições na produção original).  

A reunião das modalidades,relacionadas ao par fala e escrita, 

tradicionalmente consideradas opostas (objetividade e subjetividade, 

proximidade e distanciamento, completude e incompletude) com o largo 

alcance de informações no eixo temporal a que o texto digital está submetido 

exacerbam as possibilidades comunicacionais na internet e intensificam a 

interatividade entre os sujeitos. Em outras palavras, há tanto um efeito de longa 

duração nos textos virtuais, quanto possibilidades comunicativas complexas 

nesses textos.De acordo com Barros (2015),  

 
a interatividadeexacerbada, a longa duração ou permanência dos 
discursos e agrande extensão de seu alcance comunicacional são as 
características de base dos discursos na internet, decorrentes, 
principalmente, da complexidade entre a fala e a escrita [...]. 
(BARROS, 2015, p. 19) 

 

Esse alto grau de interatividade torna o sujeito que fala um sujeito do 

poder, isto é, dotado de possibilidades interacionais muito maiores quando em 

discursividade na internet: ele pode alterar seu “já dito”; pode excluí-lo; pode 

divulgá-lo, etc. No Facebook, os internautas que comentam em publicações de 

jornais têm acesso a todas essas ferramentas e podem, ainda, iniciar diálogos 

com outros internautas, valer-se de estratégias argumentativas para debater 
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sobre determinado assunto, ao passo que pode ter tempo para pesquisar o 

dizer. Um debate em uma interação face a face, por outro lado, exigiria 

resposta imediata – o que não ocorre com as postagens dos usuários do 

Facebook. Esse poder que rege o Destinador do discurso intolerante 

intensifica-se, ainda, por uma aparente proteção garantida pelo estatuto 

anônimo que a internet simula, conforme demonstramos no tópico anterior.  

Com isso, é possível observar que, instalado como sujeito do poder, o 

Enunciador do discurso intolerante crê ser capaz de proferir seus discursos em 

um espaço em que pode ser visto por muitos outros usuários do Facebook, 

mas que, ao mesmo tempo, pode excluir seu comentário, ou alterá-lo, ou até 

mesmo remover sua conta da rede social. Esse poder“encoraja” o Enunciador 

a repassar sua mensagem aos Enunciatários, receptores dos valores que o 

poder da comunicação virtual lhe concede:  

 
O Destinador, construído como “homem público”, com poder e saber, 
e, surpreendentemente, anônimo, às margens da oposição entre o 
público e o privado, sente-se, de certa forma, na obrigação de 
manifestar seus preconceitos e de realizar ações intolerantes. [...] A 
internet não é a causa do preconceito e da intolerância, mas os 
discursos nela construídos, por suas características discursivas, 
facilitam ou desencadeiam a produção de discursos intolerantes e 
preconceituosos e sua intensa e extensa divulgação. (BARROS, 
2016, p. 13) 

 

Além disso, o Enunciador do discurso intolerante ainda é caracterizado 

como sujeito “confiável, pois apresenta a verdade e o saber, mas sem 

responsabilidade sobre o que diz (...)” (BARROS, 2015, p. 13). Sendo um 

sujeito confiável, dotado de poder e protegido por um efeito de anonimato, o 

Enunciador encontra, no Facebook, uma rede que viabiliza a propagação de 

seus preconceitos. 

Muitos exemplos podem ser dados para comprovar o “caráter 

potencializador de discursos intolerantes” da rede social Facebook. O próprio 

caso do estupro coletivo, citado na introduçãodeste trabalho, é categórico para 

demonstrar o quanto a interatividade exacerbada “encoraja” o sujeito a 

publicar, comentar e compartilhar discursos cada vez mais intolerantes: foi 

publicando um vídeo da violência contra a adolescente em seu perfil pessoal 



91 
 

da rede social em questão, expondo-a em situação de agressão, que um dos 

estupradores divulgou o ocorrido. A sensação de impunidade e poder que a 

internet produz intensificam a intolerância, e é, muitas vezes, em meros 

comentários e debates de internautas em notícias publicadas no Facebook que 

se identifica a produção, exacerbação e propagação dos discursos intolerantes 

na internet. 

Analisemos um exemplo do corpuspara observar essa constatação e o 

funcionamento da complexidade discursiva na internet. A postagem abaixo foi 

selecionada na página do Jornal Extra no Facebook em agosto de 2018. Trata-

se de uma publicação que engloba uma chamada para uma entrevista com a 

cantora Sandy sobre a educação dos seus filhos. Na entrevista, a cantora 

afirma que não teria problemas se seu filho fosse gay e que busca dar uma 

educação a ele livre de preconceitos: 

 
Publicação 8 – Cantora Sandy afirma não ter problemas se seu filho fosse 

homossexual. 
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Fonte: Facebook14 

 

A grande maioria dos comentários dessa publicação foi proveniente de 

perfis no Facebook que parecem estar ancorados com a realidade, uma vez 

que os enunciadores possuem, explícitos, nomes, sobrenomes, fotos pessoais 

e, muitas vezes, perfis configurados como “públicos”, ou seja, abertos para que 

qualquer usuário do Facebook possa ver suas publicações. Apesar disso, 

houve muitos comentários intolerantes, sancionando negativamente a cantora 

a partir de xingamentos como “doente mental”, “pobre coitada” e “idiota”: 

 
  Comentário 34 – Postagem da Publicação 8. 

 
 

Comentário 35 – Postagem da Publicação 8. 

 
 

Comentário 36 – Postagem da Publicação 8. 

 
 

Comentário 37 – Postagem da Publicação 8. 

 
 

Comentário 38 – Postagem da Publicação 8. 

 
 

 

                                                        
14Disponível em: <https://www.facebook.com/jornalextra/posts/2251868014846136>. Acessado 
em:  13 de janeiro de 2019. 
 

https://www.facebook.com/jornalextra/posts/2251868014846136


93 
 

Os Enunciatários não parecem demonstrar medo ou receio de realizar 

xingamentos e estimular a violência. O Comentário 38, por exemplo, 

estabelece uma sanção negativa excessiva para o Enunciatário (seu filho) ao 

supor a possibilidade de ele desejar brincar de boneca, afirmando que “Se e 

meu filho pequeno querer brincar de boneca eu arrebento de porrada [...]”. 

Além disso, os Enunciadores, muitas vezes, referem-se diretamente à cantora, 

mesmo sabendo que ela, possivelmente, não lerá seus comentários, já que não 

é a receptora direta do diálogo estabelecido na publicação da página do jornal. 

Ao referir-se diretamente a Sandy, cria-se um efeito de proximidade, porém, em 

um espaço e tempo que são próprios do distanciamento. Tem-se, portanto, um 

primeiro efeito complexo, que colabora, juntamente com o caráter de 

anonimato que permeia os discursos do Facebook, para a configuração de um 

poder que viabiliza a proliferação do discurso intolerante. 

Barros defende a ideia de que a complexidade discursiva colabora para 

a intensificação dos discursos intolerantes, já que o sujeito do discurso da 

internet é 

 
instalado como um sujeito do poder que a interatividade 
intensificada, a extensão e propagação alargadas, e o 
anonimato lhe dão. Dotado de poder, ele se coloca como um 
homem público, mas anônimo, que pode, sem riscos, expor 
suas preferências, sentimentos e emoções privadas e fazer 
delas regras públicas. (BARROS, 2014. p. 6). 

 

É muito provável que em uma situação de interação face a face, os 

Destinadores dos comentários anteriores não realizassem, de forma tão 

excessiva, seus discursos intolerantes diretamente à Destinatária Sandy. Essa 

possibilidade pode ser comprovada na medida em que podemos observar, de 

maneira implicativa, que se o Facebook garante ferramentas que exacerbam a 

comunicação, há, também, uma exacerbação na sanção do outro, que passa a 

ser criticado, xingado e, até, ameaçado nos moldes digitais. 

Observamos, ao longo deste capítulo, dois pilares sobre a 

comunicação na internet que geram efeitos de sentido viabilizadores para a 

produção de discursos intolerantes: a complexidade entre fala e escrita, que 

revela uma reunião de modalidadestradicionalmente opostas, como a 
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objetividade e a subjetividade, por exemplo, e o efeito de anonimato que 

caracteriza a comunicação digital, tendo em vista o efeito-multidão presente na 

internet e a relação complexa entre público e privado. Com o largo alcance e a 

grande duratividade de informações nas redes sociais, o anonimato e a 

complexidade discursiva na internet geram uma exacerbação das 

possibilidades interativas que influenciam no compartilhamento de discursos 

intolerantes dos sujeitos virtuais. 
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Considerações finais 
 

É inegável que o advento das redes sociais colaborou para uma 

evolução nos modos de comunicação, garantindo aos usuários meios 

diversificados para expor, compartilhar e comentar suas ideias em rede. A 

partir desse novo meio de interação, é possível agrupar-se com outros 

internautas por um interesse em comum, selecionar conteúdos específicos 

para exibição preferencial e expor pontos de vista sobre assuntos variados a 

serem vistos publicamente na rede – que abrangem, inclusive, a disseminação 

do discurso intolerante. O Facebook, principalmente, tem sido um meio de 

comunicação com grande poder de alcance nesse sentido, configurando um 

espaço discursivamente complexo e propício à propagação da intolerância. 

A análise semiótica aqui empreendida buscou demonstrar o 

funcionamento discursivo da intolerância no Facebook, a partir de análises que 

partiram dos níveis do Percurso Gerativo de Sentido, passaram pelo exame 

passional e tensivo desses discursos, associando-os à manifestação da 

ideologia no nível discursivo e chegaram até a análise da complexidade 

discursiva da internet e das influências geradas pelo ambiente digital do 

Facebook.  

A partir dessa análise, foi possível testar e comprovar conceituações 

levantadas por Barros (2011, 2013, 2015, 2016), acerca do discurso 

intolerante, estipular caracterizações próprias para esses discursos aplicados 

ao tema da homofobia e propor uma categorização tensiva do outro, 

homossexual, sob a perspectiva do Destinador do discurso intolerante. 

Dessa forma, observamos que a oposição fundamental entre identidade 

versus alteridade configura-se como organização basilar dos discursos 

intolerantes, uma vez que ocorre, com grande frequência, a delimitação de 

aspectos do outro, sujeito que não compartilha do mesmo universo de valores 

que o destinador do discurso intolerante e que, por isso, deve ser sancionado 

negativamente, e dos semelhantes, que geralmente são figurativizados por 

“criança”, “família tradicional”, e “pessoas conservadoras”. 
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A sanção negativa do outro que, devido aos traços de sua alteridade, 

deve ser ou mantido em segredo ou punido e excluído do convívio social é, de 

fato, um fator essencial para a organização narrativa dos discursos 

intolerantes. Observamos que o destinador do discurso intolerante produz 

discursos da ordem da imposição que, baseados nas modalidades da 

prescrição e da interdição, ditam aquilo o outro, diferente, deve fazer ou deve 

não fazer para se tornar mais aceitável.  Além disso, os discursos intolerantes 

são discursos passionalizados pelo ódio em relação ao outro que, em devido 

aos traços de sua alteridade, quebra uma expectativa de heteronormatividade 

do Destinador, além do medo daquilo que esse outro pode causar àqueles da 

identidade: sujar a pureza das crianças, influenciá-las, chocar as pessoas 

conservadoras ou provocar a família tradicional, por exemplo, são algumas das 

fontes dessa passionalização. 

Em se tratando das proposições teóricas sobre a tensividade, foi 

possível comprovar que, de fato, os discursos da homofobia são organizados 

de modo a triar a existência diferente do outro, que deve ser ou excluído, ou 

aniquilado ou mascarado. Além disso, constatamos que a intolerância não 

pode se manifestar a partir do aspecto da fusão, já que ela é própria da mistura 

– negada pelo Destinador do discurso intolerante. Há, portanto, discursos que 

se baseiam apenas na separação, na contiguidade e, até na mescla. 

Observando essa gradação de tonicidade em relação ao outro, buscamos 

propor uma denominação relacionada aos discursos homofóbicos. Com isso, 

conceituamos quatro classificações do outro, homossexual, sob a ótica do 

Destinador intolerante: aceitável, suportável, recusável ou abominável. O grau 

de aceitabilidade do outro se dá na medida em que busca aderir à 

heteronormatividade, sendo mais aceito se assim o fizer em todas as formas de 

expressão, como na gestualidade, no tom de voz, na vestimenta, etc. Caso o 

sujeito homossexual se aproxime de uma mescla entre a feminilidade e a 

masculinidade, ele se torna mais passível de uma sanção negativa excessiva.  

Todas essas marcas que observamos no discurso intolerante aplicado à 

comentários associados à homofobia relacionam-se a uma tentativa, do 

Enunciador das postagens, de esconder ou excluir as marcas de alteridade do 
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homossexual, que deve aderir ao valor da heteronormatividade. Com isso, o 

outro é discursivamente caracterizado como sujo, imoral, anormal, além de 

baderneiro, motivador da desordem das leis naturais e das leis cristãs, que 

delimitam papéis específicos para os homens e as mulheres – papéis esses 

que são negados pelas figuras de um homossexual. Os homens devem ser 

“machos”, “viris” e ditadores do que é certo e errado na família; já as mulheres 

são relacionadas frequentemente à fragilidade e à maternidade, sendo 

geradoras da vida humana. Isso explica o fato de que, muitas vezes, o 

casamento homossexual é desmoralizado e criticado, já que não pode existir 

casamento sem as figuras de “macho” e “fêmea”. 

Observamos, portanto, a recorrência de temas, no discurso da 

homofobia, relacionados à anormalidade e à antinaturalidade do outro; ao 

caráter sexual e chulo da homossexualidade; à feminilidade e masculinidade, 

que possuem características específicas que não devem ser mescladas pelo 

sujeito homossexual; à religiosidade, à família e à infância, que devemser 

preservadas e protegidas; e à imoralidade e à sujeira do outro. 

Tanto os temas, como as figuras, especialmente, deixam em evidência a 

manifestação da ideologia no discurso da homofobia, mostrando que a 

caracterização do outro, homossexual, como “imoral”, “anormal”, “sujo”, 

“nojento”, “antinatural” etc. explicita uma orientação ideológica, e não outra. Em 

muitos discursos, é possível encontrar a homossexualidade relacionada à 

diversidade, ao amor, à mistura e ao respeito. Nos discursos intolerantes, 

essas relações não são evocadas: o outro é tão insuportável que só pode ser 

aceito se for escondido ou mascarado. Além disso, o discurso homofóbico 

delimita um viés prescritivo em relação aos papéis dos homens e das mulheres 

na sociedade: cabe aos homens serem os “pulsos firmes” da casa e da família; 

cabe às mulheres serem mães, usarem vestido e cores femininas. Os 

homossexuais – que, aparentemente, quebram com a dicotomia feminilidade e 

masculinidade ao mesclarem seus traços – são indesejados, errados e 

proibidos.  

Com isso, concluímos a análise semiótica da intolerância dos discursos 

homofóbicos, estabelecendo balizas para a identificação de invariáveis 
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recorrentes nesses discursos e proposições para organização e denominação 

do discurso homofóbico nas mais diversas gradações de tonicidade de sentido.  

Foi possível observar, com isso, que o discurso da homofobia possui diversas 

facetas: ora o Enunciador busca parecer conciliador para, então, proliferar sua 

intolerância, ora busca justificar essa intolerância em aspectos religiosos e 

tradicionais, ora possui um caráter mais excessivo, sancionando negativamente 

o outro com a morte ou violência, etc.  

Para compreender melhor como funcionam esses discursos, no meio de 

circulação que elegemos para compor nosso corpus, foi necessário que 

analisássemos as características discursivas dos diálogos no Facebook. Essa 

rede social, além de disponibilizar recursos que garantem uma proteção da 

privacidade do usuário, como de bloqueio e exclusão da conta, ou de dados 

pessoais dessa conta, é uma plataforma permeada por uma linguagem 

complexa e que gera um efeito de anonimato. A complexidade do discurso na 

internet, em que há a relação conversa entre termos tradicionalmente opostos 

(como público e privado, formalidade e informalidade, completude e 

incompletude, etc.) gera uma intensificação da interação, uma vez que o sujeito 

da internet se vê permeado por possibilidades discursivas maiores e mais 

amplas. Esse fator se acentua na medida em que os discursos, na internet, 

também possuem um caráter extenso, tendo um grande alcance de 

informações e um largo espaço de tempo.  

Tudo isso colabora para que o sujeito, no Facebook, veja-se como um 

sujeito do poder, já que aquilo que ele diz permanece por muito tempo na 

internet e pode ser visto por muitos outros usuários, ser alterado ao seu bel-

prazer, ou até excluído. Além disso, ele pode controlar sua privacidade e 

garantir que a possibilidade de estar anônimo seja, então, realizada.  

Além das observações e constatações arroladas, entendemos que o 

estudo por nós empreendido investe uma especial contribuição para as teorias 

do texto e do discurso, uma vez que a intolerância caracteriza uma tônica 

presente e urgente no contexto atual da comunicação humana e dos laços 

sociais reais e virtuais. Em meio à interação digital e à cibercultura, os 

discursos intolerantes passam a circular a partir de características discursivas 
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exacerbadas e complexas, encontrando, na internet, um palco, ou arena para 

disputas entre o “certo” e o “errado”, o “tolerável” e o “não tolerável”. 

De acordo com Sousa (2013), nos espaços virtuais há uma “questão de 

memória comum, alimentada e consultada por diferentes grupos humanos” 

(SOUSA, 2013, p. 174) que viabiliza a troca, repetição e retomada de discursos 

em redes sociais e sites diversos. Além disso, há uma “(...) virtualização geral 

da sociedade, que nos remete às transformações das relações humanas dos 

sujeitos entre sujeitos, dos sujeitos com objetos” (ibidem). Essas configurações 

virtuais da comunicação em espaços digitais demonstram o quanto as relações 

humanas estão mudando e se moldando com base em um novo horizonte de 

possibilidades comunicativas que a internet oportuniza. Torna-se, então, 

necessária e urgente a tarefa do analista e pesquisador do campo dos estudos 

discurso para observar, analisar e buscar compreender essas novas relações. 
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ANEXO 1 – LEVANTAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO 
FACEBOOK 

 

 PÁGINAS DE JORNAIS NO FACEBOOK 

TÔNICAS ESTADÃO O GLOBO JORNAL 
EXTRA 

 
CRIMES DE 

ASSASSINATO E 
AGRESSÃO 

FÍSICA/VERBAL 
 

PUBLICAÇÃO 1 PUBLICAÇÃO 
2 PUBLICAÇÃO 4 

Assassinato em uma 
boate gay em 

Orlando, Estados 
Unidos 

 
Assassinato da 

estudante 
Matheusa na 

Zona Norte do 
Rio de Janeiro 

 Mensagem 
enviada a casal 
gay, nas redes 
sociais, para os 
seus agressores 

PUBLICAÇÃO 
3 
 

Condenação 
judicial de 

homem que 
proferiu ofensas 

homofóbicas 
em São Paulo 

 

 
DISCURSOS E 

ATOS DE 
PERSONALIDADES 

PÚBLICAS 
 

PUBLICAÇÃO 5 PUBLICAÇÃO 
7 PUBLICAÇÃO 8 

 
Casamento de um 

prefeito 
homossexual em 
Lins, São Paulo 

 Crítica do piloto 
Hamilton ao 
sobrinho que 

usou vestido de 
princesa 

Comentário da 
cantora Sandy 
sobre não se 
incomodar de 

seu filho brincar 
de boneca ou 
caso ele fosse 

gay 

PUBLICAÇÃO 6 
 

Comentário de ator 
de 

Grey’sAnatomysobre 
a importância do 

beijo gay realizado 
na série 

https://www.facebook.com/jornalextra/posts/1238544072845207
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