
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito – PPGSD 

 

 

 

Gustavo Agnaldo de Lacerda 

 

 

 

 

 

 

 

GAYZÔMETRO PARLAMENTAR: Uma análise da política sexual na Câmara dos 

Deputados 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial 

para obtenção do título de mestre do Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da 

Universidade Federal Fluminense – UFF, na 

linha de pesquisa Direitos Humanos, 

Governança e Poder, com orientação do 

Professor Luis Antônio Cunha Ribeiro e 

coorientação do Professor Eder Fernandes 

Mônica. 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2017 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universidade Federal Fluminense 

Superintendência de Documentação 

 Biblioteca da Faculdade de Direito 

 

L131 

 

Lacerda, Gustavo Agnaldo de. 

Gayzômetro parlamentar: uma análise da política sexual na Câmara dos 

Deputados / Gustavo Agnaldo de Lacerda. – Niterói, 2017. 

124 f. 

 

Dissertação (Mestrado em Sociologia e Direito) – Programa de Pós-graduação 

em Sociologia e Direito, Universidade Federal Fluminense, 2017. 

 

1. Direitos e garantias individuais. 2. Sexualidade. 3. Partido político. 4. 

Homossexualidade. 5. Esquerda. I. Universidade Federal Fluminense. Faculdade de 

Direito. II. Título. 

 

CDD 341.2  

 

 



3 
 

GUSTAVO AGNALDO DE LACERDA 

 

GAYZÔMETRO PARLAMENTAR: Uma análise da política sexual na Câmara dos 

Deputados 

 

Dissertação apresentada no Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia e Direito da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do título 

de mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 

sob a orientação do professor doutor Luis 

Antonio Cunha Ribeiro e coorientação do 

professor doutor Eder Fernandes Monica. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________________________ 

Luis Antonio Cunha Ribeiro – Orientador 

 

 

_______________________________________________ 

Eder Fernandes Monica – Coorientador 

 

 

_______________________________________________ 

Carla Appollinario de Castro  – PPGSD-UFF 

 

_______________________________________________ 

Adriana Ribeiro Rice Geisler – Fiocruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, 18 de dezembro de 2017.  



4 
 

Resumo 

 

Os direitos sexuais permitem identificar uma clivagem político-ideológica entre os partidos 

políticos e correntes ideológicas brasileiras. Assim, o que chamamos de respeito à diversidade 

sexual é fator interessante para a compreensão dos posicionamentos e projetos políticos dos atores 

no campo político-institucional, por meio do que denominamos “política partidária da 

sexualidade”. Tomando gênero e sexualidade como construtos discursivos performativamente 

iterados ou subvertidos, a pesquisa busca aferir quais os níveis de coerência ideológico-partidária 

existem entre o que é formalmente assumido por partidos políticos que encampam demandas de 

direitos sexuais e a atuação efetiva na Câmara dos Deputados de seus representantes eleitos quanto 

a essas demandas. Pretende-se, assim, testar a hipótese de que os deputados de partidos políticos de 

“esquerda” no Brasil têm posicionamentos conservadores sobre a temática dos direitos sexuais. 

Num viés historicista é possível ver a retirada da discussão ou tratamento exclusivo da sexualidade 

da esfera privada e sua inserção na esfera pública. Em outras palavras: com o âmbito político 

alcançado pela sexualidade, vemos hoje que as pessoas têm sobre si mesmas uma percepção 

fundada na identidade de gênero, cidadania e conquista de direitos dentro do Estado Democrático 

que, por sua vez, foi constituído no Brasil a partir dos anos 1980, ou seja, uma politização da 

sexualidade. Nesse sentido, partindo do postulado senso comum de que quanto mais à esquerda do 

espectro ideológico o partido político se encontra, maior seria a probabilidade de encontrarmos 

posturas político-discursivas em favor dos LGBTs, pretende-se nessa dissertação investigar o 

reconhecimento dos direitos sexuais, evidenciando quais parlamentares e partidos de fato assumem 

as pautas políticas LGBTs contra as violações de direitos básicos dessa comunidade. O objetivo 

desse trabalho é então registrar uma compreensão sobre a participação desses partidos no devir 

histórico dos direitos LGBTs ao aproximar o passado recente das questões ainda em aberto sobre 

os 13 anos de governo PT e sua relação entre democracia e direitos humanos. 

 

 

Palavras-chave: Direitos sexuais; partidos políticos; política sexual. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Consideramos que seja conveniente, de imediato, esclarecer alguns pontos sobre o 

significado do título. Por meio dele, pretendemos revelar a desqualificação, por parte de 

alguns parlamentares, da luta pela livre expressão da sexualidade, orientação sexual e 

identidade de gênero. Almejamos explorar a posição de marginalidade da política sexual 

nas instituições políticas representativas nacionais e, a partir de uma apropriação do 

“basômetro” do Jornal Estadão, que mede o apoio parlamentar ao governo, acompanhando, 

por exemplo, como os deputados federais se posicionam nas votações legislativas, aferir a 

taxa de “engayjamento” desses políticos em relação aos direitos sexuais LGBTs
1
 em 

discussão na Câmara dos Deputados durante os 13 anos do governo PT, ou seja, de 01 de 

janeiro de 2003 a 12 de maio de 2016. Dito de outra forma: o título “Gayzômetro 

parlamentar” é a expressão que traz consigo a espécie ficcional clássica da paródia e, em 

consequência, uma possibilidade de subversão da performatividade heteronormativa 

hegemônica no sentido butleriano desses termos (BUTLER, 2015). 

Em Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade (2015), Judith 

Butler trata da identidade enquanto performatividade. Performatividade é um “estado de”, 

diferentemente de performance, a qual se configura como o momento em que o ator 

deliberadamente se coloca em ação. Dessa forma, segundo a autora, a performatividade 

não deve ser entendida no sentido coloquial-artístico, mas enquanto tudo aquilo de que não 

conseguimos escapar, como tudo o que produz um efeito de realidade e não como o ato 

performático realizado por determinado ator. 

Butler trabalha o conceito de performatividade com base na Filosofia da 

Linguagem de John Austin, que descreve os atos performativos
2
. Austin, entre os anos de 

1953 e 1955, escreveu o livro How to Talk - Some simple ways, e, em 1962, publicou o 

livro How to Do Things with Words, com as transcrições de suas aulas lecionadas na 

                                                           
1
 A sigla LGBT se refere a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e trangêneros. O uso do 

termo foi aprovado durante conferência realizada em Brasília, em 2008, e substituiu a sigla GLS (gays, 

lésbicas e bissexuais), utilizada até então para representar a diversidade sexual (SENADO FEDERAL, 2011, 

sem paginação). Além disso, a sigla LGBT não é constante, podendo incluir mais um T no final, para 

contemplar travestis e transexuais separadamente. Às vezes, constam outras letras, como a letra I (de 

intersex) e Q (de queer e questioning), e às vezes a ordem das palavras é alterada, conforme as convicções e 

prioridades de quem esta utilizando a sigla. 
2
 Ideias de Austin sobre o performativo é que o falar que implica num fazer. Isso diferencia estes atos 

de meras descrições, porque nada descreviam, nada relatavam etc. Em atos performativos não precisamos 

produzir coisas que são verificáveis pela verdade ou falsidade.  
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Universidade de Harvard em 1955. A noção de atos de fala performativos, então, 

possibilitou a Butler trabalhar com a ideia de que a identidade de gênero é também 

performativa. Quando se afirma, por exemplo, no nascimento de uma criança, tratar-se de 

“um menino”, para a grande maioria das pessoas, essa fala na forma de afirmação é um ato 

meramente descritivo, ou seja, para o senso comum, apenas narra um fato dado. Mas 

Butler trabalha com a crítica que Jacques Derrida faz a John Austin
3
, dizendo que, na 

verdade, ao se afirmar uma situação como a do exemplo acima, aquele que exerce a ação 

de afirmar realiza um ato performativo que compõe um processo de interpelação. Assim, 

não só se faz a narração de um fato que é supostamente dado, mas também se impõe um 

dever ser. Aquele que afirma “é um menino” imputa, naquela situação, um ato 

performativo responsável por criar a realidade do gênero do indivíduo que, ao também se 

reconhecer como menino, cristaliza a interpelação. A partir daquele momento, todas as 

pessoas passam a assumir uma expectativa direcionada ao gênero do recém-nascido em 

relação a seu sexo biológico (MONICA, 2015, mimeo). 

Desse modo, o processo de (des)construção do sujeito, para Judith Butler, deve 

estar focado no discurso que, nesse trabalho é tido em termos sociológicos, como um 

arcabouço ou sistema de ideias que oferece uma perspectiva sobre o “governo” da vida das 

pessoas, bem como a forma como isso pode ser discutido, além de dar sentido a eventos 

em diferentes períodos, áreas geográficas e grupos sociais. Ainda segundo a autora, a nossa 

única possibilidade de ser, agir e compreender o mundo está nos limites discursivos. 

Assim, não existe liberdade de escolha de gênero, mas possibilidades de ações dentro dos 

discursos previamente montados para os gêneros. Ao final do livro, Butler (2015, p. 205-

221) explica o que é performatividade de gênero como tudo àquilo de que não 

conseguimos escapar; é tudo aquilo que é exercido, a todo o momento, por todas as 

pessoas. Performatividade de gênero é um ato de fala que gera uma sequência de atos que 

dão a impressão de identidade. Sendo assim, o corpo não é masculino ou feminino, o corpo 

exerce uma performatividade feminina ou masculina. 

Isto nos leva à seguinte indagação: para além da performatividade identitária, quais 

são as estratégias que têm sido utilizadas por LGBTs para subverter e questionar de forma 

permanente as normas hegemônicas presentes em nossa sociedade em relação ao gênero e 

ao sexo?  

                                                           
3
 Para um aprofundamento analítico da critica que Derrida faz a Austin sugerimos o artigo de Karla 

Cristina dos Santos (2009), intitulado J. L. Austin e os atos de fala em diferentes domínios de estudo da 

linguagem. 
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Ao que parece, uma aferição, por LGBTs, da dinâmica partido-candidatura-

deputado-voto em plenário da Câmara dos Deputados, nomeada aqui de “gayzômetro 

parlamentar”, é uma delas. No “basômetro”, quanto mais próximo do governo o candidato 

ou partido estiver, maior é a sua taxa de governismo. No “gayzômetro”, o indicador de 

“engayjamento” corresponde aos votos dos deputados em relação aos direitos sexuais.  

Desse modo, ao tomar gênero e sexualidade como construtos discursivos 

(FOUCAULT, 1977) performativamente iterados ou subvertidos (BUTLER, 2015), esta 

pesquisa busca aferir quais os níveis existentes de coerência ideológico-partidária foram 

assumidos formalmente por partidos políticos que encampam demandas de direitos sexuais 

e a atuação efetiva na Câmara dos Deputados de seus representantes eleitos quanto a essas 

mesmas demandas. Pretende-se, assim, testar a hipótese de que, considerando as questões 

LGBT a partir das diretrizes expressas nos programas partidários e o resultado de 

pesquisas sobre as condutas dos deputados federais em votação plenária, os membros de 

partidos políticos de “esquerda” no Brasil têm posicionamentos conservadores sobre a 

temática dos direitos sexuais. Nesse sentido, cabe-nos discutir os usos que determinados 

candidatos fazem da temática como instrumento de situação de seu eleitorado para 

captação de votos e também a opção, por parte de alguns candidatos, da negação dessa 

mesma temática para sustentação do seu eleitorado. 

 É nessa linha de raciocínio que propomos a análise da performatividade 

heterocisnormativa parlamentar quando voltada para as considerações da performatividade 

LGBT ativa no campo político-institucional, de modo a se tentar produzir uma real 

valorização da política sexual. 

 Então, a definição da temática e do objeto de pesquisa – direitos sexuais e coerência 

partidária na Câmara dos Deputados – justifica-se por serem os direitos sexuais uma das 

questões que têm mobilizado a opinião pública brasileira. Isso acontece, principalmente, 

por meio de ações político-institucionais, como o encaminhamento de projetos de leis em 

diversas instâncias do Poder Legislativo e por meio de campanhas em redes sociais, como 

as hashtags
4
 #VoteLGBT e #SEJAoMOVIMENTO. Agenda-se, assim, novas proposições 

como a retificação do nome e do gênero em registro civil de pessoas “T” (transgênero) ou a 

adoção de crianças e adolescentes por casais homoafetivos. Com isso temos inserida, numa 

relação dialética com o tecido social, uma gama variada de discursos, principalmente sob a 

                                                           
4 Hashtags são palavras-chave precedidas do símbolo “#” que, quando usadas, alimentam uma 

interação dinâmica na rede social em que é utilizada, acerca da palavra-chave escolhida. 
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ótica jurídica. Compreender a relação entre pessoas que demandam o reconhecimento e a 

positivação dos direitos sexuais, bem como as disputas política e social, construídas no 

espaço público torna esta uma pesquisa instigante tanto para o estudo da Ciência Política 

como para o Direito e a Sociologia, revelando aproximações interdisciplinares. 

 Por esse ângulo é importante que adotemos a categoria de análise “sexualidade” 

como um tema que toca a todas e a todos. Assim, não afeta só homossexuais e demais 

dissidentes da sexualidade majoritarista da sociedade, apesar de serem essas pessoas as 

que, assim como eu, encontram nos trabalhos com esse tipo de recorte, um espaço para 

falarem um pouco a respeito de si e de suas vivências. De tal modo, esse trabalho serve 

tanto como espaço terapêutico quanto como espaço de luta, cabendo esclarecer: trata-se de 

uma pesquisa-ativista. Nesse sentido, Simões e Facchini colocam que: 

 

Devemos ressaltar, por fim, que a maior parte da documentação e do 

conhecimento a respeito do tema, em que nos apoiamos, foi produzida 

por pessoas que participaram dos fatos relatados (entre os quais, 

modestamente, os autores se incluem). Muitos dos nomes e personagens 

citados não são apenas pesquisadores e estudiosos [e políticos], mas 

também ativos militantes e / ou testemunhas dos acontecimentos no calor 

da hora. Por isso, impossível evitar que preferências, afinidades e 

inclinações transpareçam em diversas passagens. Afinal, estamos lidando 

com um campo político aberto e, como tal, sujeito ao jogo da estratégia e 

da paixão, da aliança e da disputa (SIMÕES e FACCHINI, 2009, p. 16)  

 

 Além de ser espaço de luta e terapêutico, é também um esforço para se pensar toda 

a dinâmica do sistema jurídico, toda a dinâmica da sociedade, a partir desse recorte, que é a 

sexualidade. Um esforço de deslocamento da noção de identidade para a noção de 

perspectiva social, ou seja, para “o ponto de vista que membros de um grupo [como os 

LGBTs] têm sobre processos sociais por causa de sua posição neles” (YOUNG, 2000, p. 

137). 

 Então, o presente trabalho, ancorado na denominada interdisciplinaridade entre 

ciências jurídicas
5
 e ciências sociais

6
, tem no tema e no objeto de pesquisa – direitos 

sexuais e coerência partidária na Câmara dos Deputados –, os alicerces para o que pode ser 

considerada uma contribuição crítica ao sistema político liberal moderno.  

                                                           
5
 A grosso modo, as ciências jurídicas estudam as formas de governança em construção nas 

sociedades, as diferentes formas de poder que lhes dão substrato (como o poder estatal, os micropoderes, e 

a biopolítica), a justiça social e a cidadania.  
6
 Em linhas gerais, as ciências sociais compreendem três disciplinas específicas: antropologia, 

sociologia e ciência política. Dizemos que a antropologia é o estudo das culturas humanas, em toda a sua 

diversidade, encontradas no planeta Terra. A sociologia é o estudo de como funcionam e se estruturam as 

sociedades humanas. Já a ciência política estuda a política dessas sociedades.  
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 Desse modo é temos nessa dissertação Michel Foucault como o autor mais 

relevante. Isso porque foi ele o primeiro que possibilitou pensar as sexualidades como um 

dos "dispositivos" de operacionalização tecnológica de governo liberal e neoliberal e 

porque essa é a grande "crítica" que se pretende fazer aqui, ou seja, determinar como o 

Movimento LGBT sustenta e é sustentado pelas estratégias de biopoder e biopolítica em 

nosso tempo. Em outras palavras: esse trabalho se filia às ciências que problematizam o 

processo de redução ou indefinição das diferenças ideológicas que, em seu extremo, levam 

à negação da política e apontam para diferenças de fundo que guiam a ação das 

organizações partidárias. 

 Todavia, devido ao fato de pretendermos trabalhar com um material empírico que 

fosse resultado da interação entre os participantes da pesquisa, ou seja, dada à amplitude do 

tema proposto, o corpus de análise foi reduzido para, em parte, ser constituído pelos 

estatutos, candidaturas e falas dos(as) deputados(as) eleitos(as) dos quatro maiores partidos 

políticos de espectro ideológico “esquerdista” em número de filiados, segundo o Sistema 

de Filiação Partidária – Filiaweb, do Tribunal Superior Eleitoral - TSE. São eles: 

 

QUADRO 1 

Nome Sigla 
Número de 

filiados 
Presidente atual Espectro político Ideologia(s)7 

Partido dos Trabalhadores PT 1.591.591 Rui Falcão 
Centro-esquerda à 

esquerda 

socialismo democrático, lulismo, 
reformismo, desenvolvimentismo, 

progressismo 

Partido Socialismo e 
Liberdade 

PSOL 113.980 Luiz Araújo 
Esquerda e 
extrema-esquerda 

socialismo, marxismo, trotskismo 

(morenista, mandelista e 
grantista), ecossocialismo 

Partido Comunista do Brasil PCdoB 369.980 Luciana Santos 
Esquerda e 

extrema-esquerda 

socialismo democrático, 
comunismo, 

marxismo-leninismo, maoísmo, 

reformismo, desenvolvimentismo 

Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificado 
PSTU 17.378 

José Maria de 

Almeida 
Extrema-esquerda 

socialismo, comunismo, 
marxismo-leninismo, trotskismo 

(morenista) 

Tabela com os quatro maiores partidos políticos brasileiros de espectro ideológico “esquerdista” 

(LACERDA, 2017). 
 

                                                           
7
 O conceito de ideologia utilizado nesse trabalho tem amparo na proposta de Norberto Bobbio. 

Assume então um sentido de instrumento de coesão. Isso porque o fator ideológico é de grande importância 

nas alianças e, onde não estiver presente, ele será colocado pelos líderes da coligação sempre que for útil, em 

tempo de paz e em tempo de guerra. “Com relação aos países não-membros, a ideologia tem a função de 

desmoralizar o adversário e insere-se no âmbito da guerra psicológica; com relação a seus membros, reforça 

as relações entre os aliados, criando a convicção da utilidade da união” (BOBBIO, 1998, p. 29). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialismo_e_Liberdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialismo_e_Liberdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esquerda_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrema-esquerda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trotskismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nahuel_Moreno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernest_Mandel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%AA_por_uma_Internacional_dos_Trabalhadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossocialismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luciana_Barbosa_de_Oliveira_Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esquerda_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrema-esquerda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo_democr%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo-leninismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mao%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reformismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimentismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_dos_Trabalhadores_Unificado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_dos_Trabalhadores_Unificado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Maria_de_Almeida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Maria_de_Almeida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrema-esquerda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo-leninismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trotskismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nahuel_Moreno
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 Essa dissertação é sobre o Movimento LGBT e foi desenvolvida, principalmente, 

na prescpectiva da Sociologia. Mas o tema, sendo direitos sexuais LGBTs foi, portanto, 

ancorado nas questões do ramo do Direito. Já o objeto de pesquisa sendo representação 

política-institucional da população LGBT precisou estar também em diálogo com a 

Ciência Política. Então, esse trabalho dissertativo não cabe pura e exclusivamente numa 

única especialidade das ciências sociais ou jurídicas. É interdisciplinar e, por esse motivo, 

acreditamos necessitar de um autor principal como Michel Foucault, que se serviu de todas 

essas áreas do conhecimento e rejeitou rótulos como de “historiador” ou mesmo de 

“filósofo”, preferindo classificar seu pensamento como uma crítica à modernidade. 

 Com Foucault nos esforçamos para conciliar, no texto a seguir, muitas outras 

contribuições de outros autores e autoras. A partir dele buscamos os pontos de contato ou o 

eixo relacional do problema de pesquisa, principalmente com as ideias de Judith Butler, 

Iris Marion Young e Teun A. van Dijk.  

 Tendo por base os Estudos Críticos do Discurso (ECD) porposto por Teun A. van 

Dijk que, por sua vez, tem respaldo no método foucaultiano da arqueologia discursiva e 

genealogia levantamos os dados empíricos da pesquisa. Dito de outra forma: não fizemos 

Análise Crítica do Discurso (ACD), mas Estudos Críticos do Discurso (ECD) que, em van 

Dijk, no livro Discurso e Poder (2015) se coloca alinhado ao pensamento foucaultiano de 

nossos discursos (ou modos como falamos e pensamos sobre as coisas) serem moldados 

por regras e condições históricas em que nos encontramos. O método ou abordagem dos 

ECD, portanto, permitiu-nos buscar a "a condição de apoio", ou seja, os níveis de 

coerência ideológico-partidário por detrás dos discursos e posturas de deputados e 

deputadas da esquerda, atentos à noção de descontinuidade histórica e de suspenção das 

categorias de totalização cultural como “evolução” e “origem”. Em resumo: não podemos 

olhar para conceitos como “homossexual” e “LGBTs” usados no presente e supor que eles 

são eternos porque a ideia de identidade L, G, B ou T que sustentam a política sexual para 

essa população pode estar perto de se apagar, “como um rosto desenhado na areia da 

praia”. 

 Portanto, sem pretender fazer um inventário exaustivo ou uma análise em 

profundidade do surgimento dos direitos sexuais nos cenários nacional e internacional, o 

tópico que vem a seguir discute algumas das questões geradas ou reconstruídas para essa 

temática relativa à problematização da politização da sexualidade. 
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1 DIREITOS SEXUAIS NA POLÍTICA INSTITUCIONAL BRASILEIRA “DE 

ESQUERDA” NO PERÍODO RECENTE 

  

1.1 OS DIREITOS SEXUAIS NA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA E A 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

(CIPD) NO CAIRO EM 1994 

  

 Interessa-nos pensar, a partir da Sociologia e da Ciência Política, de que forma as 

demandas sociais têm provocado o sistema jurídico a adotar alguma mudança no 

tratamento da questão dos direitos sexuais.  O prisma dos feminismos pode nos dar uma 

visão um pouco mais completa do surgimento dos direitos sexuais. Isso porque foram os 

feminismos que primeiro levantaram a questão, em termos teóricos e de ativismos, do 

“lugar de fala” como alternativa ao discurso tradicional, conforme aponta Senkevics: 

 

Reconhecer seu “lugar de fala” tornou-se um dogma do ativismo político 

em contextos pós-modernos. Diz-se que cada um deve saber qual lugar 

ocupa na teia social e deduzir, a partir disso, quando ficar calado, quando 

consentir e quando reivindicar. Fruto de uma ênfase sobre as vivências 

individuais a partir da experiência com determinadas categorias sociais – 

entre as quais se destacam gênero, cor / raça e sexualidade – o “lugar de 

fala” tem sido tomado como uma estratégia política de peso nas 

sociedades contemporâneas (SENKEVICS, 2017, sem paginação). 

 

 Nos últimos anos, aquilo a que cada vez mais nos referimos como “lugar de fala”, 

ou seja, o(s) aspecto(s) definitivo(s) para moldar nossa perspectiva de mundo, é uma 

herança que acompanha o pensamento ocidental desde a Antiguidade e vem ganhando 

força na medida em que define cada vez mais os discursos das minorias:  

 
Apenas nas últimas décadas do século XX os estudos críticos – adotando 

uma perspectiva antropológica e histórica – iniciaram a desconstrução do 

discurso do preconceito. Estudos que vão nascendo e se fortalecendo a 

partir da entrada em cena dos movimentos feministas, da contracultura e 

do movimento gay. Em diferentes países, o movimento gay transforma o 

homossexual, de um (inventado) sujeito clínico, em um sujeito de desejo 

e em sujeito político – o que prevalece até hoje, como forma de luta 

contra o preconceito (SOUSA FILHO, 2009, p. 103). 

 

 Ao nos dedicarmos à discussão da dinâmica travada no campo político institucional 

acerca do direito sob os vieses das sexualidades, entendidas aqui como categorias de 

análise interseccionalizadas com outras categorias sociais, amplamente reconhecidas pela 

militância, que afetam a todos (sexo, gênero, cor, raça, etnia, origem regional, religião etc), 
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é possível afirmar, por exemplo, que mulheres heterossexuais e LGBTs dissidentes da 

sexualidade majoritarista da sociedade não têm espaço político para falarem sobre si e 

sobre suas experiências. Logo, essa discussão ganha importância na medida em que se trata 

de uma necessária ocupação do campo político (BIROLI, 2012, p. 103). No jargão LGBT, 

é “botar a cara no sol” e lutar por direitos que levem ao reconhecimento de cidadania para 

essa população, bem como à redistribuição do poder político-institucional de tomada de 

decisões no âmbito legislativo federal (FRASER, 2006, p. 231-239). 

 Com a sexualidade, é possível pensar todas as dinâmicas do sistema jurídico e da 

sociedade e, portanto, pensar também os “sujeitos de direitos” contemporâneos na esfera 

político-institucional. Para dar conta desse sujeito que se lança para “fora do armário”, será 

preciso nos apoiar em estudos interdisciplinares da Psicologia, Antropologia, Ciência 

Política, Sociologia e Direito, sob o prisma, especialmente, dos feminismos. 

 Ancorados na categoria “gênero”, que é em si um marcador de diferença social, 

encontramos muitas pesquisas vistas pela perspectiva desses feminismos a que nos 

referimos – Seyla Benhabib (2006), Chantal Mouffe (2015), Iris Young (1990 e 2000) e 

outras. Assim, Miguel e Biroli explicam que: 

 

Pode-se dizer que o[s] feminismo[s] expõe[m] as contradições na 

associação de liberalismo e democracia. [...] A democratização das 

relações de poder é tópico por excelência da teoria política feminista. [...] 

A maior parte das análises contemporâneas de democracia e da justiça, os 

dois grandes eixos da teoria política hoje, mantém-se, porém, bem 

ancorados nas premissas do liberalismo e em concepções restritas da 

democracia. Os laços entre universalidade e igualdade têm no liberalismo 

um caráter normativo. [...] O fato de que os valores universais sejam, na 

realidade, o desdobramento das perspectivas de alguns indivíduos e de 

que esses indivíduos tenham sido, historicamente, masculinos, brancos e 

proprietários coloca uma série de questões para a crítica democrática 

(MIGUEL e BIROLI, 2013, p. 38). 

 

 Além dos feminismos, temos observado provocações e estudos sobre 

masculinidades, a fim de se dar uma dinâmica mais completa a toda essa situação acerca 

do “lugar de fala” das minorias – Michael Kimmel (1987) e Raewyn W. Connel (1995), 

por exemplo. Com base nesses e em outros autores e autoras, acreditamos que a discussão 

acerca das sexualidades deve ser entendida dentro do processo político liberal moderno de 

precarização da vida do outro. Isso porque o “sujeito masculino”, de modo geral, não se 

questiona em relação à sua própria posição social e muitas reflexões foram reveladas 

dentro desse processo de precarização da vida do outro, como por exemplo: Quem são as 
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pessoas que estão falando, no âmbito político-institucional, sobre Gays, homens que fazem 

sexo com outros homens (HSH), Homens Bissexuais e Homens Trans? E porque somente 

essas pessoas falam / têm vozes sobre essas temáticas referentes a sexualidades e a direitos 

sexuais? Segundo Quinalha, o “lugar de fala” para a  

 

[...] militância e os ativismos no campo dos direitos humanos têm 

crescido significativamente nos últimos anos. [...] O combate ao racismo, 

machismo, LGBTfobia já não é assunto para depois do “dia D” da 

revolução. [...] Ninguém melhor do que o grupo que é portador da 

experiência do sofrimento e do preconceito para capitanear sua própria 

emancipação (QUINALHA, 2015, sem paginação). 

 

 Assim, para a orientação do leitor acerca de quando e de onde vamos iniciar a falar 

de direitos sexuais, façamos primeiramente um breve resgate do Relatório Kinsey
8
, 

produzido nos anos 1950, nos EUA, que, segundo Elizabeth Grosz (2003, p. 02) foi 

elaborado “no auge de uma racionalidade forjada pelo / no liberalismo”. Uma 

racionalidade que está, já nessa época, em crise. 

 Cabe-nos pensar a noção de patriarcado à época de elaboração do Relatório Kinsey 

(1953), uma vez que este é um dos documentos historicamente mais marcantes sobre 

sexualidades e porque foi a partir dessa década de 1950 que houve uma mudança na ênfase 

dos estudos sociológicos. Passou-se do foco voltado para as instituições e estruturas da 

sociedade como um todo para a ênfase nas ações sociais dos indivíduos. A forma de 

organização social que predominava nos anos 1950 era a da autoridade paterna e depois 

dessa década é que a Sociologia se volta mais detidamente para os mecanismos causais das 

relações sociais com uma abordagem interpretativa sobre a família.  

 A partir de então, a família passou mais e mais a ser vista como uma unidade social 

situada em algum lugar entre o indivíduo e as instituições. Talcott Parsons, por exemplo, 

argumentava, em Family, Socialization and Interaction Process (1956), que a família 

servia à função social de instalar as regras culturais da sociedade nas crianças e de oferecer 

relações estáveis para os adultos. De modo geral, (re)afirmava normas da sociedade que 

estabelecem o homem provedor e a mulher cuidadora, sendo que não havia espaço para o 

sujeito homossexual enquanto indentidade. Em outras palavras, depois da tendência de se 

                                                           
8
 Relatório Kinsey é o nome atribuído ao conjunto de publicações de dados e textos interpretativos 

sobre a sexualidade humana, elaborado por Alfred Charles Kinsey nos anos 1948 e 1953. Certos dados 

contidos nos relatórios desestruturaram os ícones clássicos da tradicional família americana daquelas 

décadas. Por meio dos Relatórios, os estadunidenses descobriram, por exemplo, que 92% dos homens e 62% 

das suas mulheres participantes da pesquisa se masturbavam (KINSEY, 1953, p.149-151). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Masturba%C3%A7%C3%A3o
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considerar a família constituída por um homem e uma mulher, unidos necessariamente 

pelo casamento, como essencial para a manutenção estável da sociedade, inventou-se a 

“homossexualidade” para descrever o que deveria ser evitado nas sociedades. Assim, a 

categoria “homossexual” foi inventada para traduzir um conceito de problema social 

merecedor de controles jurídicos e sociais rígidos: 

 
É recente a crítica teórica e o combate político ao preconceito em torno 

da homossexualidade. É a partir dos anos 50, e sobretudo depois dos anos 

70 do século XX, que se inicia a formulação crítica, apoiada na 

antropologia e na história, opondo-se ao discurso até então dominante – 

mesmo no chamado meio científico – que apontava o caráter patológico, 

marginal e desviante da homossexualidade (SOUSA FILHO, 2009, p. 05) 

 

 É importante esclarecer também que, a partir dessa época, o patriarcado, enquanto 

conceito estruturante da sociedade, foi relativizado. Isso ocorreu principalmente em função 

da força de trabalho exercida por mulheres durante a Segunda Guerra Mundial. Houve, 

então, associado às lutas feministas, o advento do paradigma liberal de Estado, que não 

sustentava mais, teoricamente, uma sociedade patriarcal, qual seja, aquela fundada em um 

sistema de estratificação social no qual os homens dominam, exploram e oprimem as 

mulheres. Isso porque o paradigma liberal básico que nos dá a assimilação de nossa 

identidade e de nossa relação com os outros passou a ser o de que todos são iguais perante 

a lei. Ou seja, teoricamente, mulheres são iguais aos homens. Sendo assim, não seria 

possível, segundo o sistema liberal, teoricamente, sustentar a ideia de uma sociedade 

patriarcal.  

Em resumo, o Relatório Kinsey foi produzido no contexto de uma atmosfera que 

pensava o liberalismo como aquilo que avançava para a superação do patriarcado, mas 

sabe-se que a prática liberal não avança e não supera, necessariamente, a estrutura do 

patriarcado, de modo que, inspirados em Miguel e Biroli (2013, p. 7), e pelos motivos 

citados anteriormente, optamos, ao longo desse trabalho, por usar a expressão “dominação 

masculina” como categoria geral, com o patriarcado sendo uma de suas manifestações 

históricas (MIGUEL e BIROLI, 2013, p. 7). 

 Assim apresentado o contexto de lutas feministas por direitos podemos buscar 

elencar como surgiram os direitos sexuais em meio a essas lutas.  

 Dentre muitas feministas que poderiam nos ajudar em relação ao estado da arte dos 

direitos sexuais no ocidente, encontramos Gayle Rubin (1984). Na medida em que se lê 

Pensando o sexo, publicado em 1984, é possível refletir sobre o resquício canônico do 
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controle da sexualidade que se fez durante os anos 1970, nos E.U.A., a fim de se 

“preservar” a virtuosidade, bem como o descarregamento das ansiedades sociais com o que 

podemos chamar de guerras sexuais e pautas políticas (RUBIN, 1984, p. 36).  

Conforme alerta Rubin: 

 

Devido à sexualidade nas sociedades ocidentais ser tão mistificada, as 

guerras sobre ela são comumente combatidas a partir de ângulos 

oblíquos, focadas num alvo falso, conduzidas com paixões deslocadas, e 

são altamente e intensamente simbólicas. Atividades sexuais muitas vezes 

funcionam como significante de apreensões sociais e pessoais com as 

quais não tem uma conexão intrínseca. Durante um pânico moral tais 

medos se ligam a uma infeliz população ou atividade sexual. A mídia se 

torna inflamada com indignação, o público se comporta como uma massa 

fanática, a polícia é ativada, e o estado põe em ação novas leis e 

regulações. Quando o furor passa, alguns grupos eróticos inocentes foram 

dizimados, e o estado estendeu seu poder em novas áreas do 

comportamento erótico (RUBIN, 1984, p. 36). 

 

 Em outras palavras, as demandas pelo reconhecimento das sexualidades dissidentes 

após a Revolução Sexual do final dos anos 1960 provocaram um estresse social, de modo 

que se configurou o que Rubin chamou de pânico moral na sociedade estadunidense 

(RUBIN, 1984, p. 38). Em decorrência desse pânico moral, houve um acaloramento das 

disputas político-jurídicas acerca da regulação legal das condutas sexuais, nos anos 1970, 

que se refletiu também nas Conferências da Organização das Nações Unidas (ONU).  

 Portanto, os primórdios e condicionantes do aparecimento dos direitos sexuais no 

século XX foram muito hostis e apenas com a Primeira Conferência Internacional de 

Direitos Humanos (Teerã – 1968), em seu documento conceitual mais importante, qual 

seja, a Proclamação de Teerã, vimos Estados reconhecerem a importância dos direitos 

humanos da mulher e decidirem pela necessidade de medidas para promovê-los. Ademais, 

somente a partir desse documento houve uma condenação explícita à discriminação de 

gênero (RIOS, 2007, p. 17), conforme consta no texto:  

 

A discriminação da qual a mulher ainda segue sendo vítima em distintas 

regiões do mundo deve ser eliminada. O feito de que a mulher não goze 

dos mesmos direitos que o homem é contrário à Carta das Nações Unidas 

e às disposições da Declaração Universal de Direitos Humanos. A 

aplicação cabal da Declaração sobre a eliminação da discriminação contra 

a mulher é uma necessidade para o progresso da humanidade 

(CONFERÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS DE TEERÃ, 1968, art. 

15). 
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 Já em 1993, a Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena, 

declarou que os direitos humanos das mulheres são parte inalienável, integral e indivisível 

dos direitos humanos, sendo um dever garantir sua participação em igualdade de condições 

sociais e a erradicação de todas as formas de discriminação baseadas no sexo, bem como 

de todas as formas de violência contra a mulher:  

 

A participação plena e igual das mulheres na vida política, civil, 

econômica, social e cultural, a nível nacional, regional e internacional, e a 

erradicação de todas as formas de discriminação com base no sexo 

constituem objectivos prioritários da comunidade internacional 

(CONFERÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS DE VIENA, 1993, Art. 

18). 

 

 Mas foi apenas no ano seguinte, em 1994, com a Conferência Mundial sobre 

População e Desenvolvimento (Cairo), que os Estados signatários afirmaram, no 

documento mais importante da Conferência, o Plano de Ação do Cairo, os direitos 

reprodutivos como categoria de direitos humanos:  

 

O progresso na igualdade e equidade dos sexos, a emancipação da 

mulher, a eliminação de toda espécie de violência contra ela e a garantia 

de poder dela própria controlar sua fecundidade são pedras fundamentais 

de programas relacionados com população e desenvolvimento. Os 

direitos humanos da mulher e da menina são parte inalienável, integral e 

indivisível dos direitos humanos universais. A plena e igual participação 

da mulher na vida civil, cultural, econômica, política e social, nos 

âmbitos nacional, regional e internacional, e a erradicação de todas as 

formas de discriminação com base no sexo são objetivos prioritários da 

comunidade internacional (CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE 

POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, 1994, Princípio 4, sem 

paginação). 

 

 Segundo Tania Patriota, Representante Auxiliar do Fundo de População das Nações 

Unidas no Brasil (UNFPA Brasil): 

 

Durante a fase preparatória da CIPD [Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento], o Ministério das Relações Exteriores 

(MRE) criou um comitê nacional composto por representantes dos 

diversos setores do Executivo, e organizou um processo democrático de 

consulta nacional, com eventos como o “Encontro Nacional Mulher e 

População: nossos direitos para o Cairo 94”, que contou com a 

participação de inúmeras organizações não governamentais feministas. 

Como resultado foi elaborada a “Carta de Brasília”, que reforçou 

princípios básicos, incluindo a não-coerção, a saúde integral da mulher e 

os direitos sexuais e reprodutivos. Apesar dos avanços alcançados, as 

conquistas do Cairo não aconteceram sem resistências. Atualmente, 

segundo o UNFPA, existem dois grandes obstáculos que devem ser 

superados para que as metas do Cairo sejam atingidas: o aporte 
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insuficiente de recursos e o movimento crescente de setores 

conservadores, contrários aos princípios acordados em 1994 

(PATRIOTA, 1994, sem paginação). 

 

 Para Sônia Corrêa (2003, sem paginação), os pontos relacionados aos direitos 

sexuais e reprodutivos fazem parte da temática mais ampla dos Direitos Humanos. Nesse 

sentido, concernem às questões da cidadania moderna que tem por base os princípios 

iluministas do século XVIII. De lá até a contemporaneidade, “a população foi vista ora 

como objeto de políticas coercitivas e ora como sujeito de direitos e de políticas 

cooperativas” (CORRÊA, 2003, sem paginação). Ao constatarem a “explosão 

populacional” por volta dos anos 1950-60, a preocupação se estabeleceu e elaboraram a 

necessidade de políticas demográficas que reduzissem a fecundidade, mesmo que de forma 

coercitiva. Este tipo de preocupação é de base neo-malthusiano e justifica métodos 

contraceptivos como forma de limitação da fecundidade.  

 

Portanto, foi neste ambiente de alto crescimento demográfico e sob a 

influência do pensamento neo-malthusiano que ocorreram as primeiras 

Conferências Internacionais de População e Desenvolvimento 

organizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Foi no 

desenrolar destas Conferências, situadas em conjunturas internacionais 

diferentes e sob a influência de múltiplos atores sociais, que se chegou 

aos conceitos de direitos e saúde sexual e reprodutiva (CORRÊA, 2003, 

sem paginação). 

 

 Isso posto, vemos aqui a necessidade de delimitar alguns conceitos a fim de 

posteriormente entrarmos na análise do objeto investigado. 

 Segundo Regina Mattar (2008), é frequente uma confusão conceitual envolvendo 

direitos reprodutivos e direitos sexuais. De acordo com a autora: 

 

[...] os direitos reprodutivos referem-se, resumidamente, ao direito de 

decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a 

oportunidade de ter filhos, bem como direito a ter acesso à informação e 

aos meios para a tomada desta decisão. Já os direitos sexuais dizem 

respeito ao direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de 

discriminação, coerção ou violência. Se por um lado esses direitos estão 

inter-relacionados - dado que o exercício da sexualidade de forma livre e 

segura só é possível se a prática sexual estiver desvinculada da 

reprodução - por outro lado, sua distinção por tratamento jurídico 

diferenciado é o que assegura o exercício pleno da cidadania pelas 

mulheres e homossexuais. [...] Os direitos sexuais, por sua vez, 

começaram a ser discutidos no final da década de 80, com a epidemia do 

HIV / Aids, principalmente dentro do movimento gay e lésbico, a quem 

se juntou parte do movimento feminista. Segundo Sonia Corrêa e Maria 

Betânia Ávila, o termo “direitos sexuais” foi introduzido como estratégia 

de barganha na CIPD [Conferência Internacional sobre População e 
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Desenvolvimento], em 1994, para que os direitos reprodutivos fossem 

garantidos no texto final da Declaração e Programa de Ação do Cairo - a 

inclusão do termo “sexual” radicalizava a linguagem de forma que ao 

conceder sua retirada negociava-se a manutenção de ‘direitos 

reprodutivos’. Com isso, o termo ‘direitos sexuais’ não aparece no 

documento final do Programa de Ação de Cairo (MATTAR, 2008, p. 61 - 

64 – destaque nosso). 

 

 Percebemos, então, que não é possível encontrar referências explícitas sobre os 

direitos sexuais nos documentos oficiais resultantes da Conferência do Cairo. Apesar disso, 

Roger Raupp Rios, no livro Em defesa dos direitos sexuais, esclarece que: 

 

Importante [na Conferência do Cairo em 1994] para fins deste estudo [de 

defesa dos direitos sexuais] foi a declaração de que a saúde reprodutiva 

implica a capacidade de desfrutar de uma vida sexual satisfatória e sem 

riscos (RIOS, 2007, p. 17). 

 

 Passado mais um ano, já em 1995, a Quarta Conferência Mundial da Mulher foi 

realizada em Pequim. Na ocasião se produziu a Declaração e Plano de Ação de Pequim, 

cujo teor buscava tratar os fatores que levariam a conhecimentos sobre a sexualidade 

humana. Em resumo, o documento reconheceu, mesmo que indiretamente, os direitos 

sexuais.  

 Então, acerca dos direitos sexuais na política contemporânea, a análise de Rios é 

pertinente: 

 

Considerando o objetivo deste artigo [sobre defesa dos direitos sexuais], é 

de ressaltar que (1) a sexualidade foi abordada nos instrumentos 

internacionais a partir da legítima e necessária preocupação com a 

situação da mulher, (2) que esta preocupação engendrou, a partir do 

espectro dos direitos reprodutivos, a noção de direitos sexuais e que, 

todavia, (3) esta perspectiva necessita ser alargada para o 

desenvolvimento de um direito da sexualidade [...]. Tudo isto sem 

esquecer que, mesmo na Conferência de Pequim, onde a ideia de direitos  

sexuais começa a aparecer de modo mais claro, ela ainda está associada 

muito proximamente à de saúde sexual (RIOS, 2007, p. 19). 

 

 Nas palavras de Corrêa e Ávila (2003): 

 

[…] o conceito de direitos sexuais tem uma história distinta e, sobretudo, 

mais breve [que os direitos reprodutivos]. Sua formulação inicial se dá, já 

nos anos 1990, no âmbito dos movimentos gay e lésbico europeus e 

norte-americano, produzindo-se, em seguida, uma sinergia difusa com os 

segmentos do movimento feminista que consideram a sexualidade como 

domínio crucial para compreender e transformar a desigualdade entre os 

gêneros. Nas negociações da CIPD, em 1994, algumas delegações 

introduziram o termo direitos sexuais como estratégia de barganha para 

que os ‘direitos reprodutivos’ estivessem garantidos no texto final. E, de 
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fato, o termo seria eliminado do documento final (CORRÊA e ÁVILA, 

2003, p. 20-21). 

 

 Tanto Corrêa quanto Rios trabalham, portanto, a precariedade de se tentar resgatar 

os direitos sexuais sem (re)conhecer a ligação destes com os direitos reprodutivos, mas 

aponta a necessidade de reelaboração da categoria analítica “direitos sexuais”. Dito de 

outra maneira, das sínteses elaboradas por Corrêa (2003), Mattar (2008) e Rios (2007) 

extrai-se como lição que não é razoável afirmarmos que os direitos sexuais foram definidos 

na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo - 1994). No 

entanto, podemos constatar que foi a partir dessa Conferência que os direitos sexuais 

passaram a se desassociar dos direitos reprodutivos e a se firmarem como pauta e demanda 

política por meio de: 

 

Direito a liberdade sexual; direito à autonomia sexual, integridade sexual 

e à segurança do corpo sexual; direito à privacidade sexual; direito ao 

prazer sexual; direito à expressão sexual; direito à associação sexual; [...] 

direito à informação sexual livre de discriminações. Estes são alguns dos 

desdobramentos mais importantes dos princípios fundamentais da 

igualdade e da liberdade que regem um direito da sexualidade (RIOS, 

2007, p. 26).  

 

 Epistemologicamente, o que poderíamos afirmar existir antes do Cairo (1994) 

seriam exercícios dos mesmos princípios básicos que hoje também compõem os direitos 

sexuais: liberdade, privacidade, autonomia e segurança. No entanto, ainda não existiam 

direitos sexuais propriamente ditos. Nesse sentido, “os significados que damos à 

sexualidade e ao corpo são socialmente organizados, sem dizer o que o sexo é, ou o que ele 

deve ser” (WEEKS, 2000, p. 43).  Dizer o que são direitos sexuais de forma fechada e 

limitada não é interessante ou vantajoso para a comunidade LGBT. Definições mais 

abertas, fluidas e capazes de abranger uma gama maior de questões aparecem como uma 

estratégia possivelmente mais potente. Então, a partir dessa ideia de não se aprisionar o 

nome, podemos buscar entender que 

 

[...] o conceito de política sexual (Weeks, 1989) é, por múltiplas razões, 

de enorme valia. Em primeiro lugar, possibilita a abordagem conjunta de 

diferentes tipos de ação social dirigidos ao Estado ou promovidos em seu 

âmbito ou sob sua chancela: legislações, campanhas sanitárias, programas 

educativos, normativas ministeriais, decisões judiciais, diferentes 

ativismos ou movimentos sociais etc. Em segundo lugar, permite a 

análise de processos sociais que se desenvolvem em múltiplos planos 

(CARRARA, 2015, p. 2). 
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 Em adição: 

 

[...] a luta por direitos sexuais [no Brasil] incia-se pela proteção da 

privacidade e da liberdade negativa e a caracterização jurídico-familiar da 

uniões de pessoas do mesmo sexo é etapa final de reconhecimento de 

direitos vinculados à diversidade sexual. [...] A primeira tendência a ser 

examinada é a utilização de demandas reivindicando direitos sociais 

como lugar simbólico de defesa da liberdade de expressão sexual. [...] 

Daí a persistência de uma tradição que privilegia o acesso a prestações 

estatais positivas em detrimento da valorização do indivíduo e de sua 

esfera de liberdade e respeito à sua dignidade, dinâmica que se manifesta 

na história das demandas por direitos sexuais mediados pelos direitos 

sociais no Brasil (SEFFNER e CAETANO, 2015, p. 89). 

 

 Nesse sentido é importante destacar que, também no Brasil, 

 
Com a reorganização do Estado democrático, ao fim dos anos 80, os 

direitos humanos produziram um paradoxo: quanto mais eles se 

realizavam em torno dos direitos conquistados e através das instituições 

do Estado, mais se descaracterizavam os mecanismos de resistência deste 

instrumento de luta dos movimentos sociais. [...] De modo paradoxal, as 

ações de direitos humanos seguiram estes dois percursos. Por um lado, 

produzindo, via os conhecimentos históricos e da institucionalização, 

políticas públicas. Normalmente conduzidas, como vimos, pelo Estado. 

Concomitante, o outro percurso se constitui no chão dos conflitos sociais, 

animado pelas demandas locais, diversas, específicas. É acionado não 

pela ação dos desqualificados, dos vitimizados, de quem está em 

condição marginal nas políticas institucionais, aqueles que seriam seus 

objetos de incidência (TELES, 2017, sem paginação). 

  

 Assim, para compreendermos a vida social LGBT, primeiro na perspectiva do 

liberalismo enquanto filosofia política normativa do Estado com dever de proteger um 

conjunto de direitos fundamentais dos cidadãos LGBTs, ou seja, uma política de promoção 

dos direitos sexuais para essa comunidade no Brasil vamos, no próximo tópico, devotar 

esforços de elucidação de algumas linhas teóricas da Ciência Política que recorrem 

também a modelos da Sociologia, ou seja, vamos tratar agora de “[...] refletir sobre como 

podemos conceber a validade transcultural dos direitos liberais” (VITA, 1993, p. 16). 

 

1.2 A NOÇÃO POLÍTICA DE ESQUERDA E UMA EXPLORAÇÃO DE SUA 

PERTINÊNCIA PARA A LUTA PELOS DIREITOS SEXUAIS  

  
Os homossexuais, ao lado das mulheres, dos negros, dos índios e dos 

ecologistas, formariam o cenário das lutas reinvindicatórias dos anos 

1980 [...]. No mesmo ano de 1980, os debates dentro do próprio 

movimento homossexual começaram a tomar outros rumos. Preocupava 
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ao movimento uma suposta postura oportunista das esquerdas brasileiras 

em relação à discussão homossexual (OKITA, 2015 [1981], p. 14).  

 

 De acordo com Norberto Bobbio, no livro Direita e esquerda: razões e significados 

de uma distinção política (1995), as expressões “esquerda” e “direita” são pontos de 

referência indispensáveis às questões políticas na modernidade, apesar de a linha 

horizontal clássica que estereotipava esses conceitos para uma Europa do início do século 

XVIII, em dois polos antagônicos e muito distintos entre si, não poder ser utilizada como a 

única maneira de visualizarmos as questões políticas no Brasil e no mundo 

contemporâneos.  

 Esquerda e direita são pontos de referência tão cogentes na atualidade que, em 

reportagem sobre como ou onde os partidos políticos brasileiros se posicionam no espectro 

ideológico, o jornal O Globo divulgou, no dia 29 de março de 2016, o seguinte gráfico 

como resultado de um questinário enviado para a direção nacional das 35 atuais legendas 

partidárias brasileiras: 

 

FIGURA 1 

 

Divisão ideológica dos partidos brasileiros (VASCONCELLOS, 2016). 

 

 Com uma leitura mais apurada do gráfico acima se presume que nem sempre o auto-

posicionamento do partido à direta ou à esquerda, na divisão ideológica, representa uma 

relação sem desvios com as decisões políticas e visões de mundo das legendas. Dessa 

constatação procede-se a seguinte pergunta: o que os partidos estudados entendem ser 

“esquerda” ou como podemos definí-la?  
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 Em meados do século XVIII, com governos monárquicos e aristocráticos, a 

insatisfação dos governados em relação aos governantes tomava nova forma. Nesse 

momento, apareceu um movimento que foi denominado Liberal. Em poucas palavras, 

tratava-se de um movimento que demandava mais liberdade em face ao governo e pregava 

a igualdade entre as pessoas perante a lei. Era, portanto, o que poderíamos identificar como 

a primeira esquerda ou esquerda clássica, caracterizada pela cor vermelha, muito 

provavelmente em função da necessidade de representação simbólica do “sangue 

derramado nas lutas”. Sobre o conceito da esquerda e sua origem, Kelly et al. explica: 

 
Esquerdismo ou ‘de esquerda’ é uma ideologia política caracterizada por 

uma abordagem intervencionista do bem-estar social e uma visão de 

mundo internacionalista. O conceito se originou na França do século 

XVIII, quando a nobreza que procurava melhorar as condições dos 

camponeses sentava-se à esquerda do rei (KELLY et al., 2013, p. 341). 

 

 Em oposição aos Liberais havia os “amigos do rei” que, a grosso modo, tinham por 

objetivo a manutenção de toda a dinâmica político-social na forma em que se encontrava: 

baseada em monarquias e aristocracias. Eram os Conservadores que, para promoverem 

essa manutenção, argumentavam que o melhor para o governo sempre foi e sempre será a 

tradição. Acreditavam e defendiam que qualquer mudança no comando de um governo 

poderia levar ao caos.  

 Hoje, guardadas as devidas proporções, o referido argumento conservador é um 

discurso ou estratégia muito semelhante ao que Gayle Rubin denominou “prelação ao 

pânico moral” (RUBIN, 1984, p. 32), característico da sociedade estadunidense dos anos 

1970 em relação às sexualidades e que acreditamos estar presente também na dinâmica 

política cotidiana no Brasil dos anos 2010. Nessa linha de pensamento temos também 

Staley Cohen, sociólogo sul-africano que escreveu Folk Devils and Moral Panics (1972), 

no qual examina como os grupos e indivíduos são identificados como ameaça aos valores 

sociais dominantes e como a mídia desempenha um papel importante em amplificar isso, 

apresentando-os como negativos e estereotipados. Em resumo, diz ele que as sociedades 

estão sujeitas, eventualmente, a períodos de pânico moral (COHEN, 1972). 

  Então, ainda na Europa do século XVIII, observamos que os conservadores 

receberam essa denominação possivelmente em função de seu objetivo de conservar a 

influência e os privilégios de uma classe social formada por nobres junto ao monarca. 

Também nessa perspectiva conservacionista, constituíram-se como um bloco à direita do 

rei, sendo caracterizados, “tradicionalmente”, pela cor azul.  
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 No Brasil do século XVIII, podemos dizer que a “política monárquica tinha um 

sistema partidário semelhante ao do sistema inglês: eram dois partidos dos quais, um dizia-

se conservador, e outro liberal” (RASLAN, 2015, p. 12). O primeiro partido brasileiro 

criado no Império foi o Partido Liberal. 

 Na história da política brasileira, os partidos políticos tornaram-se as formas de 

associação por meio das quais os cidadãos se organizavam para participar das eleições. 

Nessa dinâmica, há partidos que surgiram como agremiações de ideias afins sobre como a 

política deve ser conduzida para o bem comum e sobre uma determinada concepção de 

justiça e há outros partidos que surgiram apenas para buscar a conquista de poder (PRADO 

JUNIOR, 1991, p. 97). Na FIGURA 2 podemos visualizar em esquema como ou de onde 

provieram os partidos políticos da atualidade. 

  

FIGURA 2 

 

Árvore genealógica dos partidos políticos brasileiros (DUARTE, 2016). 

 

 Nesse sentido, Raymundo Faoro, jurista brasileiro que empreendeu esforços no 

sentido de explicar as características do Estado no país, escreveu, em Os donos do poder 

(1958), que a colonização portuguesa é fator determinante para entendermos a dinâmica 

política brasileira, que envolve corrupção e burocratização.  

 Assim, na medida em que o debate político brasileiro foi se acirrando ao longo do 

tempo, as noções de esquerda e de direita passam a se mostrar como temas de interesse de 

muita gente que, até então, não havia manifestado se importar com esses conceitos. Na 

atualidade, um grande número de indivíduos se identifica como sendo aliado a um dos 
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polos: esquerda e centro-esquerda; ou centro-direita e direita. Essa é uma evidência 

empírica que foi observada e medida por pesquisa realizada pelo instituto DataFolha de 11 

de outubro de 2013, conforme demonstrado no gráfico abaixo. 

 

FIGURA 3 

 

Comportamento político do brasileiro (DATAFOLHA, 2013). 

  

 A história por trás dos conceitos políticos atribuídos à esquerda e à direita tem 

amparo na Revolução Francesa de 1789.  Como um marco histórico-político referente ao 

surgimento dessas duas definições, o que a Revolução Francesa nos permite examinar é 

que havia dois grupos políticos opostos, os jacobinos e os girondinos, que se sentavam, na 

Assembléia Nacional, em lados diferentes um do outro. Os jacobinos ocupavam a posição 

à esquerda da plenária e defendiam posições mais radicais e com caráter popular e por esse 

motivo é muito provável que o termo “esquerda” tenha se associado a posições baseadas 

no interesse do povo. Os girondinos, por sua vez, ocupavam o espaço à direita da 

Assembléia. 

  Todavia, com o passar do tempo, essa estrutura sofreu profundas transformações. 

Na medida em que as revoluções ocorriam na Europa no século XIX, monarquias eram 

destituídas e a esquerda clássica foi ganhando mais poder decisório em relação ao governo. 

Com o advento de novas ideias e da atuação de pessoas mais radicais e “mais liberais” do 

que no século XVIII, a linha horizontal original, que fazia a distinção entre esquerda e 

direita, foi se estendendo para o polo da esquerda no espectro político e se encurtando à 

direita. Dessa forma, houve um deslocamento do ponto de referência dessa linha. O ponto 

que permitia distinguir precisamente a esquerda da direita passou a discernir, ainda nessa 

perspectiva costumeira horizontal, uma esquerda clássica (chamada de “novos 
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conservadores”) de uma nova esquerda (ou “esquerda radical”, com ideias liberais mais 

desafiadoras para a época). Os que faziam parte da antiga esquerda passaram a ocupar o 

lado direito da linha. Ocorreu, então, no plano horizontal, um esvaziamento do polo 

conservador direitista clássico e uma reconfiguração da esquerda clássica em, de um lado, 

uma nova esquerda e, de outro, em novos conservadores. Contudo, quase nenhum dos 

grupos continuava a defender o sistema de governo monárquico ou um regime de governo 

aristocrático.  

O parâmetro geral da distinção continuou a ser de ideais Liberais (esquerda) em 

oposição aos Conservadores (direita), mas com essas categorias analíticas tendo outros 

significados: 

 
O ideal proclamado pelo liberalismo que marcou as revoluções do fim do 

séc. XVIII chegou ao Brasil pelas bocas dos homens de estado, e, teria 

inspirado a independência e a elaboração da primeira Constituição 

nacional. Não obstante a diversidade teórica em que se assentavam as 

ideias da sociedade política brasileira, a disparidade entre a sociedade e 

as ideias do liberalismo europeu ou norte-americano tem raízes na própria 

gênese do pensamento político brasileiro. Era possível encontrar, e ainda 

é, ideias políticas fundadas em premissas teóricas e filosóficas 

contraditórias desde os primeiros tempos (RASLAN, 2016, p. 10). 
 

 Se antes havia, de um lado, uma esquerda que pleiteava mais liberdade e um 

governo menor e, de outro, a direita que buscava deixar tudo como estava e tornar o 

governo mais influente, posteriormente vimos surgir a nova esquerda, com o ideal 

comunista. Em termos gerais, essa nova esquerda se distingue da esquerda clássica por 

pretender implementar ideias liberais com métodos conservadores, uma vez que 

acreditavam que o governo deveria ser grande e influente.  

 Com o tempo, outros grupos de esquerda e de direita foram surgindo, com 

bandeiras, demandas e propostas diferentes, fazendo com que a oposição não mais pudesse 

ser visualizada pura e simplesmente na perspectiva da linha horizontal. Em outras palavras, 

comunismo, nazismo, fascismo, anarquismo e outras questões ganharam força e não 

poderiam ser “lidas” apenas como sistemas ou propostas de esquerda ou de direita, 

requerendo interpretações mais complexas e aprofundadas, de modo que hoje podemos ler 

e entender a seguinte definição de “esquerda” de Boaventura de Sousa Santos, no livro A 

difícil democracia: reiventar as esquerdas (2016): 

 

Esquerda é o conjunto de teorias e práticas transformadoras que, ao longo 

dos últimos 150 anos, resistiram à expansão do capitalismo e ao tipo de 
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relações econômicas, sociais, políticas e culturais que ele gera e que 

assim procederam na crença da possibilidade de um futuro pós-

capitalista, de uma sociedade alternativa, mais justa, porque orientada 

para satisfação das necessidades reais das populações, e mais livre, 

porque centrada na realização das condições do efetivo exercício da 

liberdade (SANTOS, 2016, p. 74). 

 

 Nesse sentido, ao verificarmos a conjuntura político-partidária no Brasil do século 

XXI, não poderíamos afirmar que determinado partido é pura e exclusivamente de direita 

ou de esquerda de acordo apenas com a linha horizontal. Os partidos são formados, hoje, 

por ideias que se sobrecodificam a partir de pontos diferentes dessa linha. 

 Uma das maneiras em que poderíamos melhor pensar a dinâmica política brasileira 

seria acrescentando à linha horizontal uma linha vertical, de modo a formar um gráfico no 

qual encaixaríamos os posicionamentos político-ideológicos levando múltiplos fatores em 

conta. Na linha horizontal seriam inseridas as questões econômicas. Na linha vertical, por 

sua vez, as questões sociais. Numa extremidade do gráfico, teríamos o ponto [1] de 

caracterização do Estado Máximo e, na outra extremidade, diametralmente oposta ao ponto 

[1], teríamos o ponto [2] do Estado Mínimo. Desse modo, na linha horizontal fica definida 

a forma com que defendem como o governo deve lidar com a economia; quanto mais para 

a esquerda dessa linha horizontal, mais controle o governo deve exercer. Nesse ponto, 

temos a famigerada esquerda que defende projetos sociais, estatização, aumento de 

impostos para ricos, reforma agrária, entre outras questões. Já quanto mais à direita, no 

outro lado da linha, temos a defesa de menos controle pelo governo, de mais mercado livre, 

de privatizações, bem como de poucos impostos e de maiores lucros.   

Portanto, quando se pretende discutir questões relacionadas à economia, ao 

desemprego, à inflação, à distribuição de renda, por exemplo, é nessa linha horizontal que 

se deve permanecer. Por outro lado, quando se pretende discutir legalização das drogas, 

aborto, liberdade religiosa, feminismos, homofobia, sistema penitenciário, liberdade de 

expressão, cotas em universidades, saúde, internet, migração e vários outros assuntos nessa 

mesma perspectiva, deve-se permanecer na linha vertical, que trata das liberdades sociais. 

 Liberdade social é, a grosso modo, a maneira como o governo controla as 

liberdades individuais. Quanto mais para cima dessa linha vertical estiver um partido ou 

um governo, mais controle sobre os indivíduos esse partido ou governo defende, sendo que 

o topo dessa linha é o que chamamos de autoritarismo. Quanto mais para baixo dessa linha, 

menor o controle do governo sobre os indivíduos, até a ponta inferior, em que se encontra 

o que denominamos libertarianismo. Conforme explicado por Álvaro de Vita no livro 
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Justiça Liberal: argumentos liberais contra o neoliberalismo (1993), aquilo que se 

denomina no mundo anglo-saxão “libertarianism” e que é mais comumente chamado, no 

Brasil, de “liberismo” ou “neoliberalismo”, envolve uma argumentação em favor do 

laissez-faire, sobretudo de natureza moral (VITA, 1993, p. 15). 

 

FIGURA 4 

 

Gráfico elborado a partir do modelo multi-eixo “The Political Compass” que em tradução livre é 

“A Bússola Política”, e consiste, basicamente, em dimensionar a política no eixo horizontal com as 

questões econômicas e no eixo vertical as questões sociais (MATTOS, 2017, sem paginação).  

 

 No gráfico acima vemos as correntes relacionadas à democracia liberal (social 

democracia, conservadorismo, libertarianismo etc.), que têm por base a garantia dos 

direitos individuais (direitos políticos, civis e econômicos) e é defendida pelo liberalismo 

político. Sendo assim, temos, no século XXI, uma forma de visualizar a dinâmica de 

governo com a junção de duas linhas que dão origem a um gráfico capaz de mostrar como 

e em que posição uma pessoa, partido ou Estado estaria caracterizado em relação ao eixo 

horizontal das ordenadas esquerda-direita e ao eixo vertical das abscissas autoritarismo-

https://www.politicalcompass.org/
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libertarianismo. Dessa forma, qualquer pessoa, partido ou Estado pode estar em qualquer 

ponto desse gráfico, podendo ser caracterizado, por exemplo, no aspecto social das 

liberdades individuais, como uma feminista defensora do libertarianismo
9
. Em outras 

palavras, essa pessoa pode ser descrita como defensora da maximização da autonomia e 

liberdade de escolha dos indivíduos, mas, no aspecto econômico, encontra-se pautada por 

demandas direitistas, tais como o direito à propriedade privada e o direito que o indivíduo 

tem de se apropriar de quantidades desiguais de partes do mundo exterior. Nesse caso, 

temos uma feminista de direita, uma ideia que, para alguns, seria contraditória ou 

incoerente. 

 Portanto, o Estado passa a poder ser definido por suas perspectivas de liberdade 

econômica e social, uma vez que esses aspectos atribuem ao próprio Estado seus elementos 

essenciais constitutivos – povo, território e governo. Assim, é o liberalismo político e 

econômico que coloca os subsídios capitais para caracterização do próprio Estado, 

porquanto aquilo “que está [ou passa a estar] em jogo é se e como o Estado investe na 

sociedade” (BIROLI, 2016, sem paginação). 

 Nessa linha de pensamento, a palavra “liberal” assume um significado muito 

amplo. Na modernidade, ela se liga pelo menos a dois sentidos principais: [1] liberalismo 

político; e [2] liberalismo econômico. Esses termos são correlacionados, mas carregam 

suas peculiaridades. Um exemplo é o que concerne ao liberalismo político: é sempre um 

pensamento republicano. O liberalismo econômico, por sua vez, não é, necessariamente, 

republicano, apesar de, como é possível observarmos no Brasil, ser operado numa 

dinâmica republicana pelo viés da democracia liberal, a respeito da qual Monica explica: 

 

Além disso, a vertente liberal está presente na análise da democracia no 

Brasil quando certa crítica, que logo será apresentada, constata que a 

nossa prática institucional, por mais que se intitule de participativa, no 

plano normativo constitucional, é permeada por um liberalismo 

econômico que exige a centralização decisória em uma elite 

governamental, principalmente nas mãos de um Executivo poderoso, com 

controle de agenda no Legislativo e com atuação na condução da decisão 

política nos canais de participação democrática da sociedade civil 

(MONICA, 2016, p. 41) 

 

 A democracia liberal é, portanto, uma representação da tentativa de composição 

entre os ideais da economia de mercado, ou seja, de liberalismo econômico, com os ideiais 

                                                           
9
 Libertarianismo pode ser, portanto, encontrado em ambas as ideologias políticas, de esquerda ou de 

direita, e incorpora crenças como autoconfiança, razão e não interferência do Estado na economia e em 

assuntos pessoais (KELLY et al., 2016, p. 342). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autonomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_privada
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republicanos do liberalismo político. Em resumo, não há oposição entre liberalismo 

econômico e político; ambas são ideologias ou doutrinas que se complementam e se 

suplementam. Em outras palavras, os elementos de um são acrescidos aos elementos do 

outro a fim de ambos operarem a dinâmica político-social e, também, de se legitimarem 

como essenciais para essa dinâmica. “Complementar” tem, aqui, um sentido quantitativo e 

“suplementar”, um sentido qualitativo. Isso porque a ideia de suplementar, para nós, exige 

torna-se uma parte fundamental daquilo que suplementa, ou seja, é um processo endógeno por 

apontar uma falta essencial, uma falha no sistema. Então, o que buscamos evidenciar entre os 

liberalismos é, também, o processo exógeno de completude por meio da relação. 

Para nosso estudo, a distinção entre liberalismo político e econômico se faz 

necessária porque buscar o sentido que as expressões “liberal” e “republicano” têm no 

debate constitucionalista norte-americano é diferente de se abordar o sentido da expressão 

liberal no Brasil. As histórias do liberalismo político e do liberalismo econômico são 

convergentes, mas existe uma grande tensão que atua nessa tentativa de composição de 

ambos no Brasil, qual seja: aquela entre a liberdade e a igualdade. É essa tensão que vai, a 

todo momento, impregnar uma síntese da democracia brasileira moderna com o liberalismo 

econômico em que operam tanto a esquerda quanto a direita. 

 Logo, a definição da esquerda e da direita contemporâneas no Brasil não guarda 

nenhuma relação com os jacobinos e os girondinos da Revolução Francesa, não estando 

relacionada nem mesmo com o local em que o parlamentar se encontra sentado durante 

uma assembleia. Buscar essa associação a fim de se estabelecer uma conexão direta entre 

os significados de “esquerda” e “direita”, hoje, pode nos levar ao anacronismo. Isso 

porque, segundo Eduardo Wolf (2016, sem paginação), houve o que o autor chamou de 

“um pequeno acidente histórico”, um pequeno acidente de conjuntura das ideias que nos 

chegaram desde a Revolução Francesa até nossos dias. As eventualidades e contingências 

específicas daquele evento e de seus desdobramentos não nos permitem a transposição 

direta dos conceitos para a situação atual.  

 No entanto, a Revolução Francesa ofereceu outra contribuição para os conceitos de 

direita e esquerda nos moldes contemporâneos. O debate intenso que se seguiu à 

Revolução em 1789, travado entre o irlandês Edmund Burke e o inglês Thomas Paine, foi 

absolutamente central para que nós demarcássemos as posições do que seriam o 

conservadorismo e o progressismo na atualidade e que, de maneira mais abrangente, 

passariam a ser chamados de direita e de esquerda, respectivamente (KELLY et al., 2013).  
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 Edmund Burke, mesmo sendo irlandês, foi um dos grandes apoiadores da 

Revolução Americana e ferrenho opositor à Revolução Francesa, destacando como 

terríveis os possíveis acontecimentos advindos de uma ação política daquela natureza na 

França. O receio de Burke era de que a Revolução Francesa desencadeasse o terror. 

Curiosamente, o terror, de fato, sucedeu o evento, ainda que Burke estivesse escrevendo 

sobre isso entre os anos 1750 e 1790, antes de acontecerem os fenômenos que 

tradicionalmente chamamos de “o período de terror francês”
10

.  

 Thomas Paine, por sua vez, foi um entusiasta da Revolução America e da 

Independência dos Estados Unidos, que, apesar de inglês, efetivamente tinha combatido ao 

lado dos americanos. Seu olhar para a França tinha o mesmo ânimo revolucionário e ele 

confiava que aquele era o momento em que a história humana daria uma grande virada. 

Thomas Paine acreditava que era possível começar o mundo do zero e essa crença foi 

muito compartilhada por iluministas e racionalistas do século XVIII, marcando certo estilo 

do pensamento radical que surge naquele momento, qual seja: a ideia de que a razão 

humana seria capaz de permitir que os homens reformulassem a sua vida social a partir de 

um planejamento teórico, ideológico e político.  

 Burke, que continuou sua oposição ferrenha à Revolução Francesa até seus últimos 

dias de vida, considerou que essa ideia de Paine era equivocada, argumentando que as 

pessoas não têm razão suficiente para tanto. Em outras palavras, afirmava que a capacidade 

humana não era suficiente para se começar do zero, pois fazemos parte de uma experiência 

social muito maior. O contrato social em que nós vivemos e que deve ser respeitado por 

todos envolve tudo aquilo que já aconteceu no passado; envolve todos aqueles que já 

estiveram vivos, os que vivem agora e que viverão depois. Portanto, não podemos pura e 

simplesmente querer destruir as nossas tradições. Para Burke, deveríamos, antes, investir 

em reformas cuidadosas em vez de começar do zero grandes projetos teóricos e abstratos 

na política. 

 Esses dois modelos de pensamento político, [1] a ideia de que nós devemos 

radicalizar e começar do zero para montarmos a política da maneira que nós desejamos e 

[2] uma concepção de política que é prudente e que procura respeitar o conhecimento 

herdado do passado e manter o tecido social unificado, de alguma maneira, estão presentes 

                                                           
10

 O “período do terror”, ou simplesmente “o terror”, foi um espaço de tempo compreendido entre 5 de 

setembro de 1793 (queda dos girondinos) e 27 de julho de 1794 (prisão de Maximilien de Robespierre, ex-

líder dos Jacobinos), e que foi precursor da ideia de um Terrorismo de Estado nos séculos posteriores 

(KELLY et al., 2013). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1792
https://pt.wikipedia.org/wiki/Girondino
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1794
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maximilien_de_Robespierre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacobinismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado
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em todos os conceitos de esquerda e de direita das democracias modernas, seja nos Estados 

Unidos ou na Alemanha, na Inglaterra ou no Brasil. Essas são, na verdade, concepções de 

esquerda e de direita que são muito mais duradouras do que aquela que simplesmente refaz 

seus passos até o jacobinismo e o girondismo da Revolução Francesa.  

 Assim, no bojo da empreitada genealógica da noção política de esquerda, Norberto 

Bobbio nos diz que o valor da igualdade é o elemento que a distingue e que a opõe à 

direita, definida pelo apreço ao valor da diversidade (BOBBIO, 1995). Direita e esquerda 

são, portanto, eixos de engajamento político sendo que a esquerda está associada a:  

 

Em síntese, à postulação do Estado como agente econômico exclusivo ou 

principal; a defesa do interesse nacional ao ponto da exclusão do capital 

estrangeiro; a prioridade do desenvolvimento sobre o equilíbrio das 

contas públicas; [mas] todos esses fatores não são capazes de delimitar 

hoje, embora já o tenham sido, uma posição de esquerda. Analogamente, 

a aceitação de mecanismos de mercado, a integração na economia 

mundial e a preocupação com o déficit não caracterizam, por si, uma 

posição de direita (INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, 2015, p. 

8). 

 

 Retomando o que foi abordado no tópico 1.1, acerca do “lugar de fala”, e 

conciliando aquela explicação com o que foi abordado desde o início deste tópico 1.2, 

sobre a noção política “de esquerda”, podemos explorar a (im)pertinência da esquerda para 

a luta pelos direitos sexuais LGBT. À vista disso, apresentamos, a seguir, o relato de um 

militante na ocasião de uma das reuniões do grupo Somos de afirmação homossexual. Mas 

antes cabe esclarecer que referido grupo, no final dos anos 1970, reivindicava direitos por 

meio da Convergência Socialista. Segundo Edward MacRae (1990), havia ali, na 

Convergência Socialista, uma tensão estabelecida contra os homossexuais porque havia 

muitos esquerdistas defensores da "luta maior", ou seja, necessariamente, deveriam os 

militantes priorizar a luta de classes. Esses defensores da “luta maior”, portanto, acusavam 

todos os demais movimentos de serem "diversionistas". Nesse sentido, o relato ilustra o 

conflito de pensamentos em relação ao posicionamento político de grupos militantes pelos 

direitos LGBT: 

 

Eu vou dizer agora o que metade deste auditório está sequiosa para ouvir. 

Vocês querem saber se o movimento gay é de esquerda, de direita ou de 

centro, não é? Pois fiquem sabendo que os homossexuais estão 

conscientes de que para a direita constituem um atentado à moral e à 

estabilidade da família, base da sociedade. Para os esquerdistas, somos 

um resultado da decadência burguesa. Na verdade, o objetivo do 

movimento gay é a busca da felicidade e por isso é claro que nós vamos 
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lutar pelas liberdades democráticas. Mas isso sem um engajamento 

automático com os grupos da chamada vanguarda - Lampião n° 10 - 

Março 1979, p. 9 (MACRAE, 1990, p. 105). 

  

 Portanto, a noção política de esquerda só é pertinente para a luta pelos direitos 

sexuais se os grupos, chamados no liberalismo político de “minoritários”, tentando sair de 

seu isolamento e lidando com suas diferenças dentro desse espectro político esquerdista, 

tenham por referência o lugar de fala de cada um e, em comum, a crítica à ordem do 

capital. 

 Nesse sentido, essas são questões que devem ser levantadas tendo por referência 

outras distinções também importantes no caso brasileiro como a forma de governo 

(republicana), a forma de estado (federação), o sistema de governo (presidencialista) e o 

regime de governo (democrático). Essas questões serão abordadas a seguir. 

 

 

2 REDEMOCRATIZAÇÃO E DESDEMOCRATIZAÇÃO 

 

2.1 DEMOCRACIAS NA CENTRALIDADE DO DEBATE POLÍTICO 

CONTEMPORÂNEO  

  

 Para fins da presente análise, devemos ter em mente que o conceito de democracia 

prescinde o de federação ou de república, por exemplo. Isso porque há estados não 

democráticos que são federados, como foi o caso do Brasil durante a ditadura militar 

(1964-1985).  Também porque já aconteceu um plebiscito no Brasil, em 1993, 

questionando se o país deveria ser uma monarquia ou uma república, bem como se deveria 

ser presidencialista ou parlamentarista, e a população votou por uma república 

presidencialista, que vigora até os dias atuais
11

. Portanto, existem arranjos possíveis entre 

as categorias de forma de governo, forma de estado, sistema e regime de governo que não 

                                                           
11

 Quando falamos em democracia, logo a associamos ao conceito de república. Mas é possível, ao 

menos teoricamente, viver em uma democracia (seguindo a vontade da maioria) mesmo que não se trate de 

uma república. Na hipótese de a maioria das pessoas de um país decidir por simplesmente expulsar uma 

minoria sexual só porque essa maioria não concorda com o modo de vida dessa minoria, por exemplo, muitos 

diriam que se trataria de decisão democrática. Nesse sentido, a vontade da maioria não é necessariamente 

justa, indo de encontro ao que se prega na república.  Sendo assim, a ideia de democracia está diretamente 

vinculada à questão “quem governa?” (cuja resposta é: “o povo”); a ideia de república está relacionada à 

pergunta “como governa?” (cuja resposta é: “em prol do bem comum, do que é justo”) (MATTOS, 2017, sem 

paginação). 
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implicam, necessariamente, na determinação de uma ou de outra subcategoria, como 

democracia ou ditadura.  

 Além disso, outra questão importante em nossa apreciação é a de que somente após 

a vigência da Constituição de 1988, podemos dizer que o contexto brasileiro passou a ser 

articulado de modo democrático (de gestão pelo povo ou pela população) e republicano (de 

administração da res ou da coisa pública), federalista (mediante o foedero de um estado ou 

organização institucional de caráter nacional formada por um pacto, cujo objetivo é 

impedir a concentração despótica de poder entre os confederados) e presidencialista (sob o 

comando de um chefe de governo e de Estado representativo do povo). 

 Então, tendo em mente essa articulação lembremos que a palavra “liberal” assume, 

para nós, um significado muito amplo, como já mencionado anteriormente. Isso porque, 

ainda de acordo com Monica: 

 
De certa forma pode-se afirmar que a Ciência Política trabalha, a grosso 

modo, com duas correntes concorrentes, a liberal e a republicana. [A 

justificativa para tal afirmação é porque] Especificamente, a Teoria da 

Constituição tem atuado com perspectivas teóricas que se filiam a ambas 

as correntes. E cada uma tem oferecido possibilidades de compreensão da 

tarefa jurisdicional na preservação do sentido da Constituição (MONICA, 

2016, p. 59). 

 

 Assim, é preciso abordar os sentidos dos liberalismos político e econômico com 

base em suas respectivas peculiaridades, ainda que ambos os tipos de liberalismo estejam 

relacionados às correntes de pensamento liberal e republicano. Isso porque, como 

anunciado no capítulo 1 dessa dissertação, o liberalismo político, por exemplo, é, 

necessariamente, republicano
12

. Já o republicanismo seria, por exemplo, uma corrente 

crítica da democracia liberal. 

 No que diz respeito ao papel da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (CRFB/88), à época de sua promulgação, alguns acreditavam que estaria dotado de 

força propulsora para profundas alterações sociais e institucionais. Isso porque as regras 

jurídicas de determinação da sociedade que estavam em vigor já não tinham legitimidade. 

Em outras palavras, eram regras legais, mas sem respaldo daqueles que à época viviam, 

porque já partiam de preceitos jurídicos diferentes. A Assembleia Constituinte de 1988 

                                                           
12

 Uma curiosidade que correlaciona todos os conceitos aqui trazidos com nosso argumento de 

(in)coerência da dinâmica política brasileira é que, dos quarenta e dois presidentes eleitos após a instituição 

da república no Brasil (em 15 de novembro de 1889), apenas onze conseguiram terminar seus mandatos de 

forma democrática.  
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teve então, por objetivo explícito, eleborar um novo conjunto de leis que significasse o 

reencontro do social com o institucional. Juridicamente, buscou-se (re)fundar princípios 

que seriam destinados a ultrapassar a vida de várias gerações, sendo que o resultado dos 

trabalhos da Assembleia, ou seja, a Constituição, uma vez promulgada, transcendesse 

também o ato que a geraria. Esse viés ideológico assemelha-se à ideia defendida por 

Thomas Paine, já abordada nesta dissertação, de que nós devemos radicalizar e “começar 

do zero” para montarmos a política da maneira que nós desejarmos. Isso, contudo, não 

quer dizer que a Assembleia Constituinte deve, necessariamente, produzir uma 

Constituição a partir do zero e destruir as tradições, até porque a CRFB/88 manteve o 

contrato social, apesar de ter reformulado amplamente a conjuntura de articulação política 

da nação. Desse modo, entendemos que a CRFB/88 talvez se aproxime, apenas em partes, 

daquilo que defendia Paine. 

 Assim, retomamos a questão a respeito de a democracia liberal assumir o papel de, 

justamente, tentar realizar a composição social e institucional que decorre dos possíveis 

arranjos entre formas de governo e de Estado com sistema e regime de governo. Trata-se, 

pois, da composição entre os ideais do liberalismo político, que enfatizam os direitos e 

liberdades individuais tais como de expressão e associação religiosa, portanto, de corte 

republicano e antiabsolutista, e a economia de mercado do liberalismo econômico de livre 

comércio, por exemplo.  

A tensão entre a liberdade e a igualdade que permeia a síntese da democracia 

moderna com o liberalismo econômico traz à tona o problema de se criar uma relação de 

analogia entre capitalismo e liberalismo que exclui outras categorias. Enquanto o 

liberalismo econômico é também uma das formas de funcionamento do capitalismo, o 

fascismo seria sua forma oposta, apresentando, por exemplo, um Estado forte, mas ainda 

com propriedade privada dos meios de produção, trabalho assalariado e assim por diante, 

funcionando, portanto, em uma dinâmica capitalista. Na verdade, é no meio destes dois 

polos, Estado mínimo e máximo, que encontramos diversos modelos em que o Estado mais 

ou menos intervencionista coexista junto ao mercado capitalista. Desse modo, no atual 

processo histórico, em que se verifica a colonização da economia sobre outras esferas, 

torna-se necessária a reflexão sobre as articulações entre a sexualidade, a democracia, o 

direito e o(s) liberalismo(s) dentro do contexto nacional de um capitalismo politicamente 

orientado. 
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 Para uma análise da noção de democracia neste trabalho, vamos caracterizá-la, 

primeiramente, por meio da teorização sugerida por Robert Dahl. Trata-se de um modelo 

moderno que lista as condições necessárias para que os processos de escolha representem 

ao máximo a vontade das pessoas. 

 As democracias de massa do século XX viram emergir um cidadão bem distante do 

modelo da concepção liberal clássica. Diante de tal “escândalo”, autores da Ciência 

Política começaram a buscar novas explicações. Nessa tarefa, Robert Dahl, em seu livro 

Poliarquia: Participação e Oposição (2012 [1997]) apresenta um novo modelo de análise 

das sociedades democráticas. O autor, considerando as democracias de massa pobres 

aproximações do ideal democrático desenhado pelos clássicos, sugere que essas sociedades 

passem a ser tratadas como poliarquias (DAHL, 2012, p. 11). 

 Para explicar o funcionamento das sociedades democráticas e compreendermos o 

processo de evolução política, Dahl apresenta um modelo baseado em dois eixos: o da 

institucionalização e o da participação. O primeiro diz respeito ao grau de 

institucionalização já alcançado, tendo em vista as regras de competição política e a 

aceitação de seus resultados. O segundo, por sua vez, está relacionado à proporção da 

população a que tais direitos e liberdades são garantidos, ou seja, refere-se aos processos 

de incorporação política de parcelas cada vez mais amplas da sociedade (DAHL, 2012, p. 

13-17). 

 O autor define ainda oito condições básicas para o bom funcionamento da 

democracia: a liberdade de formar e de aderir a organizações; a liberdade de expressão; o 

direito de voto; a elegibilidade para cargos públicos; o direito de líderes políticos 

disputarem apoio e votos; o acesso a fontes alternativas de informação; a existência de 

eleições livres e idôneas; e a presença de instituições que façam com que políticas 

governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência. 

 De acordo com Dahl, o ideal democrático, compreendido a partir desse modelo, 

seria representado pelo sistema político que se apresenta plenamente institucionalizado e 

com participação ampla da população. Para se chegar à poliarquia, que ainda não 

corresponde ao ideal democrático, o autor aponta duas possíveis sequências históricas. 

Uma primeira se refere às sociedades que partem de um regime de oligarquia fechada com 

baixa institucionalização e baixa participação, passam por um regime de competição 

oligárquica (alta institucionalização, mas ainda baixa participação) e então chegam a uma 

poliarquia. A segunda sequência também se inicia com uma oligarquia fechada (baixa 



37 
 

institucionalização e baixa participação), mas passa por uma oligarquia inclusiva (baixa 

institucionalização e alargamento da participação) até se chegar a uma poliarquia (DAHL, 

2012, p. 52). 

 Na perspectiva de Dahl, a sequência com melhores resultados é a que conta com 

processos de institucionalização e participação ocorrendo no mesmo ritmo. Entretanto, não 

há exemplo histórico que corresponda a essa concepção ideal. Na Europa, por exemplo, a 

maior parte das sociedades experimentou a sequência de se institucionalizar primeiro para 

depois ampliar a participação. Já a experiência anglo-saxônica ocorreu de forma inversa: 

ampliou-se primeiro a participação para posteriormente se definir as regras institucionais. 

Nesses casos, Dahl avalia que os países que seguiram a primeira sequência (liberalização e 

depois participação) são mais estáveis que os que passaram pelo segundo percurso 

(alargamento da participação e depois institucionalização da competição política). 

 Já Charles Tilly, no livro Democracia (2013), a fim de delimitar seu objeto de 

análise, qual seja, os processos de democratização e desdemocratização, apresenta uma 

“checklist” da Freedom House, organização sem fins lucrativos, sediada na capital dos 

Estados Unidos, Washington, D.C, e com escritórios na África Sub-Saariana, Ásia, 

Euroasia, Europa, Meio Oeste e Norte da África, América Central e do Sul (FREEDOM 

HOUSE, 2016, sem paginação). Essa organização desenvolve pesquisas e métodos para 

trabalhar questões relacionadas aos direitos humanos, liberdade de expressão, liberdade 

religiosa, eleições, direitos LGBTI e, além da “checklist” para direitos políticos e 

liberdades civis, nos permite pensar sobre os seguintes questionamentos: 

 

[…] Os eleitores são capazes de investir os seus representantes 

livremente eleitos com poder real? [...] As minorias culturais, étnicas, 

religiosas, dentre outras, têm razoável autodeterminação, autogoverno, 

autonomia, ou a participação através de um consenso informal no 

processo de tomada de decisão? […] Como e por que se formam as 

democracias? (TILLY, 2013, p. 15-16). 

  

 As avaliações da Freedom House incorporam alguns juízos substantivos sobre a 

extensão na qual determinados cidadãos de um país gozam de direitos políticos e de 

liberdades civis. Contudo, quando se trata de avaliar se um país é uma “democracia 

eleitoral”, a Freedom House busca verificar a presença dos seguintes elementos 

procedimentais: 

 

 Um sistema político multipartidário competitivo; 
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 Sufrágio universal para todos os cidadãos adultos (com exceção 

das restrições impostas pelo Estado aos cidadãos por transgressões 

criminais); 

 Eleições competitivas regulares que garantam o voto secreto, 

seguro e sem qualquer tipo de fraude maciça que torne os resultados não 

representativos da vontade pública; 

 Acesso público significativo dos principais partidos políticos ao 

eleitorado a partir dos meios de comunicação e mediante campanhas 

políticas abertas (PIANO e PUDDINGTON apud TILLY, 2013, p. 22).  

 

 A partir desses elementos podemos aferir a condição da democracia no Brasil 

durante os 13 anos em que o Partido dos Trabalhadores esteve à frente do Poder Executivo, 

período de recorte desse trabalho. Isso porque “[...] a democracia não pode estar acima das 

diferenças sexuais, mas deve estar redefinida com base nelas” (PHILLIPS, 1999, p. 48). 

 A vida social é marcada por jogos de interesse e, consequentemente, por 

permanentes situações de conflito e de disputa de poder. Nas sociedades democráticas, isso 

pode ser ainda mais exacerbado, uma vez que os atores sociais têm maior liberdade e 

espaço para se organizarem e defenderem seus interesses. Por isso, a democracia é o 

resultado de interações conflituosas. Dessa forma, é de fundamental importância 

compreendermos o porquê, quando e como os cidadãos se organizam para agir em 

conjunto, para defender seus interesses.
13

 

 Inspirado em Monica (2016, p. 10-11), também podemos utilizar do “princípio da 

democracia” para indicar a validade do regime: 

 

[…] o principio da democracia refere-se a um nível externo de 

institucionalização, que garante a participação simétrica dos envolvidos 

em uma formação discursiva da opinião e da vontade, que se realiza em 

formas de comunicação garantidas pelo direito. (…), pois qualquer 

categoria de direitos só é legítima se for democrática (MONICA, 2016, p. 

11). 

  

Há na contemporaneidade uma crescente confusão entre a vida pública e a vida 

privada: as pessoas tratam como questões pessoais assuntos de interesse público.  Daí a 

tendência de os eleitores fazerem escolhas políticas com base nas qualidades e atributos 

                                                           
13

 Há nos dias atuais cinco grandes correntes teóricas sobre a democracia: democracia liberal; 

democracia deliberativa; republicanismo cívico; multiculturalismo e democracia participativa (MONICA, 

2016, p. 15 e 35). É preciso salientar que não trataremos aqui detalhadamente dessas correntes teóricas. Isso 

porque não é objetivo desse trabalho se debruçar sobre o debate teórico acerca dessas correntes, mas tão 

somente firmar a democracia na centralidade do debate político. Então, não se verá nesse trabalho as 

compreensões divergentes sobre sentidos do que venha ser democracia, mas sim a democracia como pano de 

fundo para discussões sobre a validade da normatividade do sistema jurídico contemporâneo (MONICA, 

2016, p. 28). 
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pessoais dos candidatos e não mais baseados nos programas e propostas de ações dos 

partidos (ALDRICH, 1995, p. 23 e 52). 

 Nesse sentido, a sociedade do século XXI é uma sociedade intimista, que trata 

assuntos públicos como questões pessoais. Além da sobreposição desse imaginário privado 

sobre a vida pública, a contemporaneidade é marcada ainda pela paradoxal questão do 

retraimento dos indivíduos, ou seja, do isolamento ou retiro para um lugar ermo ou 

solitário e a “necessidade” de publicação ou publicização desse retiro e outras vivencias 

cotidianas nas redes sociais. O fenômeno das multidões desconhecidas nos grandes centros 

urbanos, ao invés de ser um convite à participação política, tem outras conseqüências. A 

hipótese é de que o indivíduo se sente cada vez mais ameaçado frente à multidão de 

estranhos. Com isso, a tendencia seria, em tese, de se fecharem em seus mundos e evitarem 

cada vez mais a participação no âmbito político-público. Todavia, viu-se nas redes sociais 

durante o pleito presidencial de 2014 um posicionamento ou engajamento político-

ideológico entre esquerda e direita da maioria da população brasileira. As pessoas, de 

modo geral, se isolam nas vidas privadas, mas assumem, nas redes sociais, discursos 

político-ideológicos esquerdistas ou direitistas que certamente não pode ser considerados 

como um esvaziamento da vida pública, da participação política. 

 Marcelo Alves Santos Junior (2016, sem paginação), na sua dissertação de 

mestrado intitulada Vai para Cuba!!! A rede antipetista na eleição de 2014 investigou 

como o antipestismo surgiu em meio a diversos processos sociopolíticos. Para tanto, o 

autor utilizou no referido trabalho uma chave de leitura que enfatiza três pontos 

referenciais antagônicos: o antipartidarismo, o atiesquerdismo e o antiestablishment. 

Segundo Santos Junior:  

 

Em sua arquitetura de ligações, o Facebook possui a função de curtir fan-

pages. Com isso, páginas podem seguir outras páginas, cumprindo função 

similar ao repositorio de links dos blogs. Ou seja, cada canal estabelece 

conexões com outros canais com finalidades diversas, por exemplo, 

acompanhar o conteúdo, compartilhar ou definir um campo de atuação 

comum. Na prática de uso cotidiano do Facebook, para seguir outra 

página o administrador deve acessar a conta de seu canal com sua senha e 

acionar o botão “curtir” da página desejada. Ou seja, é uma ação que 

mostra estruturalmente como os canais seguem uns aos outros, a partir de 

escolhas feitas pelos administradores (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 32). 

 

 A dissertação de Santos Junior (2016) revelou o ecossistema de comunicação 

política na campanha presidencial de 2014. Na ocasião houve diversificação dos agentes e 
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das lógicas que influenciaram o processo de debate, de disseminação de informação e de 

organização política. Então, com o objetivo de demonstrar as lógicas operacionais 

polarizadas entre os candidatos a eleição presidencial em 2014, Santos Junior chegou a 

seguinte cartografia de rede estabelecida no Facebook
14

 durante o período de disputa 

eleitoral para a Presidencia da República em 2014: 

 

FIGURA 5 

 

Cartografia de rede estabelecida no Facebook durante o período de disputa eleitoral da Presidencia da 

República em 2014 (SANTOS JUNIOR, 2016). 

  

                                                           
14

 O Facebook é uma rede social capaz de registrar identidades, opiniões, preferências, relações sociais 

e comunidades para uso político de terceiros. Em sociedades digitalizadas, decisões cruciais sobre a vida são 

tomadas por máquinas e códigos de modo a incrementar a desigualdade e ameaçar a democracia. Seguindo 

modelos matemáticos e algoritmos não é possível refletir equidade. Para a pesquisadora O’Neil (2016) o fato 

crucial é que o Facebook determina, na realidade, e segundo seus próprios interesses, o que todos veem – e 

aprendem – na rede social. Fazem isso por meio do algoritmo do feed de notícias, ou seja, as pessoas só 

visualizam e compartilham com sua comunidade de amigos o que o sistema “permite”.  
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 O gráfico simula a interação de grupos que são conduzidos pelo engajamento 

emocional, ou seja, haters políticos de identidades coletivas que se definem pela exclusão 

de elementos da esquerda ao assumirem posição antipartidária e antipetista. “Isso sugere a 

reintrodução da lógica partidária como quadro que orienta as opiniões dos eleitores sobre 

os candidatos e sobre os temas políticos nacionais” (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 83). De 

modo simultâneo, o palco de disputa simbólica e de debates políticos nas mídias sociais 

levanta múltiplos questionamentos, tais como a ideia de polarização das redes sociais 

digitais e o antagonismo como fenômeno que acontece em um campo de força, no qual 

acionamentos discursivos competem hierarquicamente por um regime de verdade ou 

veridicção (FOUCAULT, 2007 [1988]). Por isso, a disputa eleitoral da Presidencia da 

República em 2014 pode ser entendida como uma comunidade polarizada, aproximando 

indivíduos com pensamentos similares e afastando os que têm pensamentos divergentes, 

distribuindo as pessoas em subgrupos no formato de canais do Facebook. Há então a 

formação das identidades coletivas que unem os seguidores destes canais a partir da 

exclusão de elementos considerados hiperbolicamente como representantes ou não da 

esquerda, imageticamente significada, sobretudo, na figura do PT (MOUFFE, 2005). É um 

posicionamento que aciona o caráter performático das identificações políticas nas mídias 

sociais, orientado para a negação de tudo o que se julga representar como esquerdista ou 

direitista. 

 É importante enfatizar que o mapeamento trazido à nossa discussão não tem a 

presunção de fornecer um relatório completo de todas as fan-pages que se moblizaram na 

ocasião das eleições de 2014. Ao contrário, o ecosistema orgânico e complexo das redes 

dificulta tal tarefa. Por isso, o grafo apresentado tem a função de apenas guiar as nossas 

questões e gerar o painel das relações esquerdistas e direitistas que se hierarquizam na rede 

como um reflexo da sociedade (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 83). 

 No livro Monitoramento e Pesquisa em Mídias Sociais: metodologias, aplicações e 

inovações (SILVA & STABILI et al., 2016), Clarissa Motta argumenta que “as 

informações compartilhadas por usuários de redes sociais podem ser associadas ao seu 

estado emocional” (cujos sentimentos primários seriam felicidade, raiva, tristeza e medo). 

A autora exemplifica os variados modelos de interação social que se formam nesses 

ambientes a partir de quatro principais comportamentos dos usuários, ou seja, “[...] como 

as pessoas interagem com as informações compartilhadas por eles mesmos, seus amigos, 

marcas e celebridades” (SILVA e STABILI et al., 2016, p. 137).  
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 Nessa perspectiva, o “gerenciamento” de emoções em torno de candidaturas 

políticas pelos diálogos (espontâneos ou não) em redes sociais tornou-se uma prática 

bastante comum, apesar de o “governo” pelo medo, por exemplo, ou seja, pela emoção, 

não ser novidade (FOUCAULT, 2009; ESPOSITO, 2003)
15

.  

  Ainda na expectativa de (re)interpretar o gráfico (FIGURA 5) de Marcelo Alves 

Santos Junior podemos pensar nos argumentos de Chantal Mouffe, cientista política 

feminista belga radicada nos EUA, no livro Sobre o Político (2015),  

  Para a compreensão da política na democracia liberal, a autora desenvolve suas 

ideias a partir da noção do “agonismo”, ou seja, a sublimação do antagonismo político 

entendido como relação amigo-inimigo, para uma relação entre pessoas engajadas em 

                                                           
15 O medo é uma potência produtiva de política. Dentro dessa temática do medo, Roberto Esposito em 

Communitas: origen y destino de la comunidade (2003), nos leva a crer que a moral e tudo o que se fala 

sobre o Estado em Thomas Hobbes tem origem no medo. Sentimento que não é oposicional a razão, mas que 

funciona com a razão. Ideia que também foi trabalhada por Michel Foucault em Vigiar e punir (2004 [1975]) 

na medida em que destaca: o Estado não surgiu para extirpar o medo, mas sim para organizá-lo. Há, portanto, 

um medo primário, natural e um medo secundário, instituído pelo Estado. Interessa-nos pensar esse medo 

secundário que não é só o medo destrutivo, o medo que foi instituído no Brasil pelo Regime Militar dos anos 

1970-88, especialmente duro com LGBTs. Naquela época, por meio de ações como a “Operação Tarântula”, 

o Estado legitimou a perseguição policial às travestis que se prostituíam nas ruas de São Paulo e grupos 

antigays que se manifestavam abertamente a favor da matança como uma forma de "higienização" das ruas 

da cidade. Interessa-nos pensar o medo como potência também produtiva, o medo que faz a junção, o medo 

que reúne, congrega e leva, por exemplo, à consolidação do Movimento Gay no Brasil. Isso porque foi 

somente nos anos 70 do século XX que a homossexualidade começou a ser repensada a partir do 

agenciamento e protagonismo de pessoas como Herbert Daniel que, diferente do que muitos setores da 

esquerda da época achavam, ou seja, que a homossexualidade era um tema secundário, próprio dos “núcleos 

gays” dentro dos partidos, o debate não deveria ocorrer restrito a um grupo, mas se dar em bases mais amplas 

e, portanto, no ambiente público e democrático. Isso, para a época, segundo GREEN & QUINALHA et al 

(2014), no livro Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade, pode ser 

considerado um pesamento avançado. No pré-lançamento do livro Revolucionário e gay: a vida 

extraordinária de Herbert Daniel (no prelo), James Green esclarece como a emergência dos movimentos 

sociais e do Movimento Gay Lésbico e Simpatizante (Movimento GLS), que surgiu em São Francisco nos 

Estados Unidos levou, por exemplo, no ano de 1973, a Associação Americana de Psiquiatria a retirar a 

homossexualidade da lista de doenças mentais. Desde então, o Movimento vem se consolidando, 

principalmente a partir das mudanças cada vez mais aceleradas na sociedade do final do século XX com a 

cidadania sendo cada vez mais explorada como temática desse movimento. Nesse sentido, temos por hipótese 

que as vias de resistência ou de contracondutas adotadas pelo Movimento LGBT nos últimos anos: 1) visa 

combater o Immunitas (ESPOSITO, 2003), entendido aqui como tendência imunitária da política moderna 

que dispensa LGBTs por considera-los “corpos que não importam” (BUTLER, 1993) diante de questões tais 

como “ideologia de gênero”, projeto “Escola Sem Partido” e discursos de ódio; 2) busca, a seu modo, 

aproximar-se da ideia de Communitas (ESPOSITO, 2003), no sentido de Movimento que deve desempenhar 

uma função, um munus. Dito de outra maneira: reescrever o corpo. Reescrever a identidade. Reescrever a 

gramática. Reescrever tudo. No artigo “Corpos que importam” de Judith Butler (1993), a principal mentora 

intelectual do ativismo LGBT está tentando promover uma reescritura dos corpos que não perpassa a 

identidade. Afirma a autora que aquilo que é o corpo da mulher talvez não seja o corpo da mulher, seja um 

corpo imposto, culturalizado e performativizado enquanto tal. Guardadas as devidas proporções, essa é uma 

questão que também foi trabalhada por Esposito (2003, p. 13) no sentido de que o problema de pesquisa de 

seu livro Communitas: origen y destino de la comunidade foi: como pensar o comum que não é uma 

comunidade fundada num corpo ou conjunto de identidades, nem na propriedade ou na natureza da 

intimidade ou essência? Questões, portanto, relacionadas à política do medo e LGBTs que poderão ser 

abordadas noutro trabalho investigativo. 
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conflitos políticos, desafios ou competições que deverão ser entendidas como entre 

adversários, mas não inimigos. Nas palavras da autora: 

 

[...] uma das principais tarefas da política democrática é neutralizar o 

antagonismo potencial que existe nas relações sociais. [...] Isso significa 

que é preciso existir algum vínculo comum entre as partes em conflito, 

para que elas não tratem seus oponentes como inimigos que deveriam ser 

erradicados nem considerem que suas pretensões são ilegítimas, [...] Se 

por um lado queremos reconhecer a permanência da dimensão 

antagonística do conflito, e por outro permitir a possiblidade de que ele 

seja ‘domesticado’, é necessário considerar um terceiro tipo de relação. É 

esse tipo de relação que eu sugeri chamar de ‘agonismo’ (MOUFFE, 

2015, p. 19). 

  

 Mouffe estabelece uma crítica ao liberalismo enquanto modo de vida ao indicar que 

“[…] depois do individualismo, outro traço fundamental da maior parte do pensamento 

liberal é a crença racionalista na viabilidade de um consenso universal baseado na razão” 

(MOUFFE, 2015, p. 10). 

 A autora trabalha a ideia de democracia radical com base agonística, ou seja, numa 

relação “nós e eles” em que as partes são “adversárias”, mas não são inimigas. Isso 

constitui um frescor nas ideias acerca da “Política” porque assim Mouffe consegue 

expressar conceitos que na tradição da política e dos analistas políticos já não havia 

inovação. Então a noção do agonismo é muito interessante porque em vez de nos 

preocuparmos a todo o momento em buscar consenso ou dissenso, ela propõe a alternativa 

“agonística”.  

 

Isso quer dizer que, embora em conflito, eles se consideram pertencentes 

ao mesmo ente político, partilhando um mesmo espaço simbólico dentro 

do qual tem lugar o conflito. Poderíamos dizer que a tarefa da democracia 

é transformar antagonismo em agonismo (MOUFFE, 2015, p. 19). 

 

Portanto, poderíamos ler o gráfico (FIGURA 5) no seguinte sentido: não temos alí 

dissentes nem consentes com um ou outro presidenciável. Temos alí agonistas e, portanto, 

outra perspectiva. E nessa perspectiva a “[...] democracia só é legítima quando ela mesma 

institui mecanismos de proteção das minorias contra as investidas da maioria” (MOUFFE 

apud MONICA, 2016, p. 212). 

 Dito isso, se supuzermos que as pessoas não se isolam por completo nas vidas 

privadas e que, o cenário apresentado acima, sem dúvida, é, na perspectiva de busca do 

consenso, de um pessimismo exacerbado, podemos concluir que há sim um esvaziamento 

do espaço político com os indivíduos “liberados” dos vínculos coletivos. Percebe-se assim 
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que, nesse trabalho, temos que entrar na discussão do conceito de liberdade. Para tanto, 

vamos às obras de dois autores importantes da Ciência Política, Alexis de Tocqueville e 

John Stuart Mill. A escolha desses autores justifica-se por serem eles, no meio científico, 

autores que inegavelmente contribuíram para melhor discutir a temática da liberdade. Tais 

autores são base referencial de pesquisas passadas, presentes e futuras por fornecerem 

dados para testar hipóteses desenvolvidas fora de uma única perspectiva teórica específica. 

São, portanto, autores que escreveram sobre o assunto de modo a nos possibilitar refletir, 

desenvolver ou testar o conceito de liberdade na contemporaneidade.  

 Como já enunciado, há nos dias atuais muita discussão sobre a decadência da vida 

pública decorrente do retraimento dos indivíduos que estão cada vez mais fechados em 

seus mundos privados e pouca atenção dedicam aos assuntos de natureza pública. É a 

sociedade intimista. Essa discussão sobre o crescente confinamento dos indivíduos na 

esfera da privacidade e consequentemente uma indiferença aos assuntos públicos e 

políticos foi elaborada por Tocqueville e também muito discutida dentre as feministas já 

que, a mulher foi, ao longo da história, segregada ao âmbito privado, ou seja, excluída do 

âmbito público.  

 Tocqueville, ao refletir sobra a decadência da vida pública, fazia previsões pouco 

otimistas sobre o futuro das sociedades democráticas, uma vez que a igualdade de 

condições poderia levar a uma homogeneidade cultural e a uma nova forma de despotismo, 

a tirania da maioria. 

 Da mesma forma, Stuart Mill alertava sobre o risco de se cair nesta tirania da 

maioria. Uma sociedade que anula as diferenças é uma sociedade que cai na mediocridade 

cultural. Por isso, o autor trabalha com a idéia de defesa das minorias como forma de 

garantir a manutenção da diversidade. São as inscrições diferenciadas na vida social que 

geram mudanças e melhorias para o mundo público.  

 Portanto, no presente trabalho, nossa proposta é discutir um pouco mais o conceito 

de liberdade presente nas obras de Alexis de Tocqueville e John Stuart Mill, que são 

importantes expoentes da tradição liberal do século XIX. A atualidade das reflexões desses 

dois autores é o ponto de partida para nossa análise.  

 A discussão de Tocqueville a respeito dos temas da igualdade e liberdade está 

presente principalmente na obra A Democracia na América. Neste livro, o autor busca as 

causas que tornam a democracia americana liberal. Na sua análise dos Estados Unidos, o 

autor acaba apontando para certo excepcionalismo americano. Uma das explicações para a 
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bem-sucedida democracia na América, segundo o autor, diz respeito à própria localização 

geográfica, uma vez que é um país que não tinha Estados vizinhos inimigos que gerassem 

riscos, portanto não precisava perder tempo com relações diplomáticas e assuntos 

militares. Outro ponto positivo na democracia americana apontado por Tocqueville está 

relacionado às leis do país. 

 Entretanto, o que mais chamava a atenção de Tocqueville em relação ao 

excepcionalismo americano eram os costumes.  De acordo com a análise do autor, nos 

Estados Unidos, a dinâmica social tem uma preponderância sobre o aspecto político-

institucional. Foi uma sociedade que se construiu de forma espontânea e se organizou para 

depois criar as instituições. Outra característica relacionada aos costumes diz respeito ao 

excepcionalismo religioso, já que na sociedade americana a religião não tinha um caráter 

hierárquico. Essa combinação de fatores geraram uma sociedade democrática e liberal. 

 Ao desenvolver um estudo sobre a sociedade americana, Tocqueville analisou 

como no mundo moderno se dá a superação da aristocracia pela forma democrática. Mas a 

concepção de democracia do autor é bem mais ampla e não se limita ao aspecto político-

institucional. Pelo contrário, o conceito está relacionado a uma dinâmica social. 

Trabalhando a distinção entre aristocracia e democracia, Tocqueville define a sociedade 

aristocrática como aquela marcada pela hierarquia social. Além disso, é uma sociedade em 

que a mobilidade social é muito reduzida, uma vez que os níveis hierárquicos são bem 

definidos. 

 Com o desenvolvimento da economia capitalista e o processo de secularização dos 

ritos sociais, tem-se um declínio da aristocracia e a emergência de uma nova classe 

dominante, a burguesia. Tocqueville vai chamar essa nova classe, de classe média. A partir 

destas mudanças, despontam as sociedades democráticas, com a irresistível igualização das 

condições sociais. Portanto, na visão tocquevilleana, a sociedade democrática é marcada 

pela igualdade social. Caem as hierarquias sociais e os indivíduos têm maiores 

possibilidades de ascensão. 

 Uma das questões apontadas por Tocqueville em relação a estas mudanças diz 

respeito à perfectibilidade. Nas sociedades aristocráticas, as mudanças são limitadas e não 

há uma busca constante rumo à perfeição, uma vez que tudo é regulado por valores 

tradicionais e bem fixados. Nas sociedades democráticas, ocorre o inverso. Há 

possibilidades muito grandes de mudanças e não existem limitações culturais e 
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tradicionais. Os indivíduos têm mais liberdade para buscar o aperfeiçoamento e melhores 

condições. É o mundo do mercado. 

 Entretanto, se na democracia há mais espaço para a busca da perfectibilidade, 

ocorre também uma exacerbação do individualismo e uma trivialização de certos 

“privilégios”. Os indivíduos acabam se isolando e passando a se preocupar mais com suas 

próprias vidas. A busca por melhores condições materiais torna-se uma constante, fazendo 

com que haja um declínio da participação nos assuntos públicos. 

 Estas características da sociedade moderna, marcada pela igualização das condições 

sociais, foram observadas por Tocqueville quando ele desenvolveu o estudo sobre os 

Estados Unidos. Ele percebeu como os americanos são pragmáticos e imediatistas, 

características essas que podem ser notadas até mesmo no campo das ciências. 

 

[...] a situação dos americanos é inteiramente excepcional, pode-se crer 

que nenhum povo democrático se encontrará, jamais, em posição 

análoga. A origem absolutamente puritana, os hábitos exclusivamente 

comerciais, o próprio país que habitam, que parece afastar a inteligência 

do estudo das ciências, das letras e das artes; a vizinhança da Europa, que 

lhe permite estudá-las sem caírem na barbárie; mil causas particulares, 

das quais só conheci as principais, devem ter concentrado, de maneira 

singular, o espírito americano nas preocupações com coisas puramente 

materiais. As paixões, as necessidades, a educação, as circunstâncias, 

tudo parece, efetivamente, concorrer no sentido de inclinar os habitantes 

dos Estados Unidos para a terra (TOCQUEVILLE, 1978, p. 278). 

 

 Apesar de ter desenvolvido esta análise da sociedade americana, Tocqueville fazia 

previsões de que a democracia era uma tendência irreversível e que a igualização das 

condições sociais chegaria às demais sociedades ocidentais. 

 Em acréscimo à discussão pretendida nessa dissertação, o pensador inglês John 

Stuart Mill nos mostra como as minorias não teriam espaço numa homogeneidade cultural. 

Stuart Mill é considerado um dos principais expoentes do liberalismo inglês e o livro On 

liberty (1859) é uma de suas principais obras que trata da questão da democracia liberal. 

 Algumas informações relativas à história de vida de Stuart Mill ajudam a 

compreender melhor a sua obra. Nascido em Londres em maio de 1806, Stuart Mill foi 

preparado desde cedo pelo pai James Mill para ser o legítimo herdeiro filosófico de Jeremy 

Bentham. A concepção de Bentham é marcadamente utilitarista. Stuart Mill, aos dezessete 

anos, chegou a fundar a sociedade utilitarista. Mas alguns anos depois sofreu uma profunda 

crise nervosa e se rebelou contra o controle excessivo do pai e decidiu também contestar os 

princípios de Bentham (KELLY et al., 2016, p. 174). 
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 A partir desta fase de sua vida, Stuart Mill passou um tempo se dedicando à poesia. 

Mas posteriormente decidiu escrever alguns ensaios sobre a vida política. Entre estes 

trabalhos, destaca-se On liberty. Mill tornou-se um dos principais expoentes da tradição 

liberal inglesa. Apesar de ter sido influenciado por Tocqueville, Mill tem uma concepção 

diferenciada sobre o liberalismo. Enquanto a tradição liberal francesa, que tem Tocqueville 

um de seus principais representantes, buscava uma concepção de democracia mais ampla 

ligada à estrutura social, Mill e os liberais ingleses se enquadravam numa concepção mais 

normativa. Nesse sentido, o liberalismo inglês funda-se em princípios filosóficos, que 

tratam a questão da liberdade como uma característica relacionada à natureza humana 

(KELLY et al., 2016, p. 175). 

 Ao trabalhar a discussão sobre liberdade, Stuart Mill enfatiza duas questões. 

Primeiramente, o autor destaca a grande diversidade dos comportamentos individuais. Esse 

princípio da diversidade da conduta humana nos permite inclusive fazer uma aproximação 

de Mill com a tradição do ceticismo. Ao contrário da visão utilitarista de Bentham que 

acreditava haver uma tendência de padronização dos comportamentos humanos, já que 

todos tinham uma mesma finalidade de vida, Mill contesta e afirma que existe uma grande 

variedade de finalidades de vida. As pessoas diferenciam-se ao buscar o auto-

desenvolvimento e a felicidade, como fica evidente no trecho abaixo, extraído do livro On 

liberty: 

 

Todavia, pessoas diferentes exigem igualmente condições diferentes para 

o desenvolvimento espiritual; e não lhes é dado existir com saúde no 

mesmo clima ou atmosfera moral, como todas as variedades de plantas 

não o conseguem no mesmo clima ou atmosfera física (MILL, 1963, p. 

77). 

 

 Ao constatar que existe uma grande variedade de comportamentos humanos, Mill 

passa a trabalhar com o princípio da falibilidade cognitiva, aproximando-se mais uma vez 

da visão dos céticos. Esse princípio define que uma vez existindo a diversidade de 

condutas humanas não é possível estabelecer o comportamento mais verdadeiro. Somos 

observadores parciais da vida social e tudo são versões, pois não há possibilidade de se 

atingir a visão totalizante. Em função desse princípio da falibilidade, Mill defende que a 

melhor saída é preservar a individualidade: 

 

Como é útil que, enquanto os homens forem imperfeitos, sejam diversas 

as opiniões, assim também deverá haver diferentes experimentos na 

maneira de viver: que se deve conceder livre esfera de ação aos diversos 
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caracteres, salvo dano a terceiros; que se deve provar praticamente a valia 

dos diversos modos de viver, quando qualquer um julga conveniente 

experimentá-los. Em resumo, é de desejar-se que em questões que não 

entendem primariamente com terceiros a individualidade deve afirmar-se 

(MILL, 1963, p. 64). 

 

 Com o objetivo então de colocar o problema da democracia de forma mais clara, 

buscaremos esclarecer agora o que denominaremos nesse trabalho de período pós-

redemocratização.  

 Para aferirmos os processos de democratização [com a CRFB/88] e 

desdemocratização [que resultou no golpe ou impeachment de 2016] é importe 

assumirmos, por ora, que não há conflitos intensos no interior do Estado, ou seja, a 

República Federativa do Brasil esta unificada numa categoria abrangente: o cidadão. 

Tecnicamente, cidadão é o indivíduo capaz de exercer a cidadania. Em outras palavras: 

cidadão é a pessoa que exerce, além dos direitos civis como o de livre circulação; livre 

expressão; disposição do próprio corpo e de propriedade, por exemplo; exerce os direitos 

políticos, tais como o de votar e ser votado em pleitos eleitorais; participar de partido 

político e entidades sindicais etc. A CRFB/88 elenca, do artigo 14 ao 16, os direitos 

políticos. 

Mas a ideia de cidadania vai muito além das questões relacionadas às eleições. É o 

vínculo jurídico-político que une as pessoas ao Estado, bem como une umas frente às 

outras face ao Estado. A cidadania, a partir dos anos 90, ganhou mais importância no 

Brasil. Numa perspectiva otimista, percebe-se que a cidadania de LGBTs, por exemplo, 

“consolida-se” cada vez mais a partir dos movimentos sociais. Demandas do mundo fático, 

como o respeito à diversidade, servem de fundamentação política para pleitos de mudanças 

no ordenamento jurídico como a aprovação de leis fundamentais de garantia dos direitos 

das minorias - casamento gay ou adoção por casais lésbicos por exemplo.  

Nesse sentido, o Direito precisa dar conta de demandas novas mesmo onde a 

dinâmica social ainda é bastante conservadora. Aí o desafio de propor estudos que possam 

lançar reflexões sobre tal configuração social e os conflitos enfrentados pelo movimento 

LGBT que participa, direta, ativa e institucionalmente, do processo de tomada de decisões 

políticas, em contextos de regiões LGBTfóbicas. A cidadania se expresssa, portanto, por 

meio da participação política que, nessa perspectiva, é um direito e um dever do cidadão. 

 Neste tópico caberia também levantarmos dados acerca da “cidadania percebida” da 

população LGBT. Seguiríamos o método do Sistema de Indicadores de Cidadania – InCid 
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que expressam uma forma de olhar os dados sob a perspectiva de Cidadania Efetiva, 

avaliando o “estado” da democracia e sua sustentabilidade a partir de situações concretas 

dos territórios em que vivemos. No entanto, não o faremos porque não podemos distanciar 

da proposta inicial da dissertação – analisar a política partidária da sexualidade na Câmara 

dos Deputados a partir dos direitos sexuais. Então, não nos cabe agora questionar se o 

Estado Brasileiro se comporta de acordo com suas próprias leis. Cabe-nos agora, como foi 

proposto enquanto problema de pesquisa para essa dissertação, julgar a conformidade do 

comportamento dos Deputados Federais dos quatro maiores partidos políticos de espectro 

esquerdista em relação à pauta de direitos sexuais LGBT durante os treze anos em que o 

Partido dos Trabalhores esteve à frente do Poder Executivo. Nesse período, merece 

destaque as “traições” do Partido dos Trabalhadores em relação à combinação da luta 

LGBT contra a opressão e contra a exploração no viés de combate radical ao capitalismo 

(OKITA, 2015).  

 

No país que mais mata LGBTs, a presidente petista assinou uma “Carta 

ao Povo de Deus” se comprometendo a barrar direitos LGBTs. Nesse 

país, com um Congresso infestado por uma elite que, além de ser 

burguesa, latifundiária, banqueira e patronal (ou melhor, exatamente por 

isso) é ferozmente racista, machista e LGBTfóbica, é preciso que fique 

cada vez mais evidente quem são nossos aliados (OKITA, 2015, p. 12). 

 

 Referida Carta foi, na verdade, intitulada de "Mensagem da Dilma". Nela, a então 

candidata do espectro esquerdista buscava, no pleito de 2010, reafirmar posições sobre 

aborto, liberdades religiosas, garantias constitucionais e preceitos que não afrontem a 

família.  

 



50 
 

FIGURA 6 

 

Material de campanha de Dilma Rousseff no pleito eleitoral de 2014 (ROUSSEFF, 2014). 

 

 O que devemos procurar nessas interações? 
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 Para Charles Tilly (2013, p. 29), podemos procurar uma qualificação do regime 

democrático porque “A democracia então passa a ser vista como certa classe de relações 

entre estados e cidadãos, e a democratização, bem como a desdemocratização consistirão 

em mudanças naqueles tipos de relações” (TILLY, 2013, p. 26). Em outras palavras, 

verificar se há uma movimentação real do regime na direção de dimensões parcialmente 

independentes em relação a essa movimentação, quais sejam: amplitude; igualdade; 

proteção e caráter mutuamente vinculante. 

 Nessas dimensões encontramos dois polos diamentralmente distantes. A dimensão 

amplitude contempla dois polos de inclusão [formal e / ou material]. A dimensão igualdade 

exige como critério de aferição as hierarquias e / ou marcadores sociais da diferença [como 

o gênero e a raça, por exemplo]. Já a dimensão proteção, permite aferir a ação arbitrária do 

Estado em beneficar “amigos” num dos polos e o dano a outros [tal qual ocorreu na 

“Mensagem da Dilma” em 2010]. A quarta e última dimensão, o caráter mutuamente 

vinculante, permite aferir num dos polos a variação de um atrelamento inexistente até uma 

conexão mútua intensa no outro polo (TILLY, 2013, p. 28-29). Em outras palavras: 

 

Nos 27 anos (1988-2015) que demarcaram o ciclo da democracia 

brasileira que agora se encerra, estivemos inicialmente mais próximos do 

modelo do capitalismo de mercado neoliberal, com Collor de Melo, 

Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. A partir de 2003, com a 

chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Governo Federal após a 

eleição de Luis Inácio Lula da Silva, tivemos um ciclo dentro do ciclo, 

em que vivemos nossa versão de capitalismo de estado com democracia. 

O ciclo dentro do ciclo foi caracterizado pela ampliação dos 

investimentos sociais, pela redução da pobreza, pelo aumento do valor 

real do salário mínimo, embora tenha sido caracterizado também pela alta 

lucratividade do setor financeiro e, ao menos até 2012, por uma situação 

cômoda para o empresariado nacional (BIROLI, 2016, sem paginação). 

 

 Com base em tudo isso é que acreditamos ter tido o Estado brasileiro vivenciado 

nos 13 anos de governo PT um processo de desdemocratização. Ou seja, vivenciou uma 

real movimentação na direção dos polos baixos das quatro dimensões acima expostas, de 

modo a ver consolidado ao final desse período o golpe ou impeachment da Presidenta 

Dilma Rousseff. 

 No próximo tópico poderemos verificar alguns dos atores que protagonizaram todo 

esse processo de desdemocratização, bem como aqueles parlamentares que lutaram e ainda 

militam pela democratização real do Estado brasileiro. 
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2.2 PERFIS DE CANDIDATURAS PRÓ-LGBT NAS ELEIÇÕES PARA A CÂMARA 

DOS DEPUTADOS E AS INTERAÇÕES ENTRE OS DEPUTADOS ELEITOS  

  

 Temos no Brasil o pesquisador Wilson Gomes (1996) que realiza análise sobre o 

caráter espetacular da política propiciada pela mídia. Para Wilson Gomes (1996), em Duas 

Premissas para a Compreensão da Política Espetáculo (1996), “[...] estamos na época da 

política espetáculo, da política por sedução, do marketing político, da media-política, da 

política show, da política encantada, da espetacularização do poder” (GOMES, 1996, p. 1).  

 A partir dos conceitos de representação e encenação, Wilson Gomes afirma que 

desde a “Era Collor” a política assume, cada vez mais, o caráter de espetáculo. Para esse 

autor, a crítica em relação à compreensão do espetáculo é mais pessimista que em Guy 

Debord no manifesto publicado em 1967, chamado A Sociedade do Espetáculo. Segundo 

Zacarias: 

 
Debord constata um passo suplementar na escala da alienação em direção 

ao parecer – o tempo livre sendo agora ocupado pelo consumo de 

imagens. Evoluindo de sua crítica da arte como representação, oriunda da 

influência vanguardista, Debord chega, enfim, pelo viés do marxismo, à 

crítica da representação em sua forma alienada, a qual nomeia espetáculo 

(ZACARIAS, 2016, sem paginação). 

 

 Já em Wilson Gomes, o que vemos na sociedade contemporânea é o ideal de 

democracia dependente dos mass media, portanto, uma visão mais negativa desse processo 

de espetacularização. Isso ocorre principalmente porque, conforme destacado por ambos os 

autores, Debord e Gomes, a disputa política hoje necessita chamar a atenção para atingir 

objetivos concretos com o público destinatário, qual seja, conquistar o voto do eleitor.  

 Dentre as estratégias de visibilidade acionadas por candidatos LGBTs para 

conquistar o voto do eleitor podemos destacar uma entrevista na edição de julho de 2010 

da Revista Junior, ano 3, nº19, da Editora MixBrasil. Referida revista era direcionada 

especificamente ao público LGBT e, na sessão Política daquela edição, com reportagem de 

Hélio Filho, entrevistou dois candidatos ao cargo de Deputado Federal que eram 

assumidamente gays: Jean Wyllys (PSOL-RJ) e Maicon Nachtigall (PSOL-RS). A edição 

destacava, espetacularmente, que se tratavam dos primeiros candidatos a anunciarem 

oficialmente suas pretensões a cargo parlamentar federal encampando pautas LGBTs 

naquele pleito.   
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 Esse dois casos de candidaturas LGBTs, ou seja, de candidatos que encampam 

demandas pró-LGBTs, são emblemáticos para discutirmos (sub)representação. Inspirados 

em Anne Phillips (1999, p. 18), podemos fazer uma crítica à presença reduzida de LGBTs 

nas disputas político-institucionais. Phillips acredita que o acesso desigual de grupos 

minoritários aos espaços de decisões políticas é um problema para as democracias 

contemporâneas. A autora acredita ser necessário implantar artifícios como as ações 

afirmativas para incorporar os grupos historicamente oprimidos naqueles espaços.  

 Muitos fatores podem explicar a baixa presença de candidaturas que assumiram a 

pauta LGBT – preconceito, discriminação etc; mas entre os próprios candidatos LGBTs, 

podemos aferir fatores como “expectativas sociais”, no sentido de indagar o que a 

comunidade LGBT produz de si ou para si mesma, bem como oportunidades de LGBTs 

participarem de coletivos militantes-ativistas políticos, tais como disponibilidade de tempo 

e recursos financeiros para deslocamento até os encontros presenciais. Em resumo: a 

política precisa ser democratizada (MIGUEL & BIROLI, 2013, p. 40). Nesse sentido, 

Evorah Cardoso, doutora em direito pela USP e integrante do coletivo Vote LGBT diz que 

 

É importante que as pessoas – sejam mulheres, negras, LGBTs – saibam 

que elas podem ocupar espaços de poder. Existem vários grupos que 

sofrem discriminação e que, muitas vezes, consideram que não podem 

ocupar esses espaços. O que não dá para dizer é que, se hoje elas não os 

ocupam, é porque os candidatos não estão declarando [a sua orientação 

sexual e de gênero] (CARDOSO, 2017, sem paginação). 

 

 Outra questão interessante é colocada por Gustavo Santos: 

 

Setores do movimento LGBT têm sido refratários a apoiar as 

candidaturas assumidamente LGBT, sob o receio de que elas sejam 

mecanismos de “cooptação” e de “instrumentalização” do movimento 

social para fins políticoeleitoreiros. Este receio priva estas candidaturas 

de um importante (e, de certa forma, esperado) apoio. Isto é 

particularmente relevante se temos em vista que as conveniências 

políticas oriundas da necessidade de angariar apoio eleitoral (a exemplo 

do tempo disponível na Propaganda Eleitoral Gratuita no rádio e na 

televisão e de manter uma coalizão de governo integrada por vários 

opositores dos direitos LGBT levam a que potenciais aliados do 

movimento LGBT (a exemplo de parlamentares “simpatizantes” de 

partidos políticos como o PT ou PSDB) não defendam explicitamente 

(quando não rejeitem tacitamente) as demandas do movimento LGBT. 

Estas têm sido utilizadas como “moeda de troca” em negociações 

políticas com setores conservadores, colocando-as em uma situação de 

marginalização no campo político (SANTOS, 2016, p. 193). 
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 Assim, considerando esse contexto espetacular e todas as dificuldades intrínsecas às 

candidaturas LGBTs, poderemos retomar nesse tópico da dissertação a análise da política 

partidária da sexualidade na Câmara dos Deputados a partir dos direitos sexuais. Isso 

porque tais direitos permitem identificar uma clivagem político-ideológica entre os 

partidos políticos e correntes ideológicas brasileiras. E ao adotarmos agora a perspectiva 

dos estudos de masculinidades, em que gênero e sexualidade são construtos discursivos 

performaticamente iterados ou subvertidos, poderemos aferir o uso que determinados 

candidatos aos cargos de Deputados Federais filiados a partidos políticos de espectro 

“esquerdista” fazem da temática dos direitos sexuais LGBTs nas redes sociais e grandes 

mídias um instrumento de situação de seu eleitorado para captação de votos. Nessa linha 

de pensamento podemos também avaliar o uso que outros candidatos de espectro 

“direitista” (apoiados no eixo de significação ideal masculinista cis-heteronormativo) 

fazem, nesse mesmo espaço midiatizado e de redes sociais, uso da negação da temática 

LGBT uma ferramenta para a sustentação do seu eleitorado.  

 Ao investigarmos os níveis de aderência entre as trajetórias políticas passadas dos 

candidatos que apoiam a causa LGBT, inclusive seus modos de vida, e sua atuação como 

mandatários políticos, julgamos interessante dar especial atenção à histórica cuspidela de 

Jean Wyllys (PSOL-RJ) contra Jair Bolsonaro (PSC-RJ) no fatídico dia 17 de abril de 

2016, quando a Câmara dos Deputados discutiu e votou por 367 votos a favor e 137 contra 

a instauração do processo de impedimento de Dilma Rousseff, governo que era, em tese, 

esquerdista. 

 Numa apreciação da dinâmica do poder ou resistência no campo político-

institucional, busca-se aqui traçar os perfis de candidatos à deputado federal pelos quatro 

maiores partidos políticos de esquerda em número de filiados, bem como perfis 

congressistas investidos de mandato eletivo que atuam efetivamente à favor dos LGBTs. 

Isso, considerando o fato de que são os líderes partidários que definem quem sai candidato 

e quem ganha os recursos eleitorais dentro de cada agremiação, durante as eleições. Assim, 

o que consideramos insuficiência de representação LGBT talvez seja parecido com o que 

ocorre com as candidaturas de mulheres, ou seja, sem oportunidades de campanhas iguais a 

de candidatos homens dentro dos partidos, acabam preteridas pelos dirigentes partidários. 

Em outras palavras: investigar as condutas dos deputados federais no momento em que 

disputam os votos dentre eleitores LGBTs a fim de testar a hipótese de que os deputados 
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dos partidos políticos de esquerda têm posicionamentos conservadores, machistas e 

heterossexistas sobre o tema ou questões de direitos sexuais LGBTs. 

 Desde 2010, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais - ABGLT, entidade de abrangência nacional, fundada em 1995, que 

atualmente congrega 237 organizações congêneres de todos os estados e tem como 

objetivo a defesa e promoção da cidadania desses segmentos da população, realiza um 

levantamento de os(as) candidatos(as) nas eleições para o Legislativo Federal. A entidade 

envia a todos os candidatos e candidatas, de todas as siglas partidárias, um “Termo de 

Compromisso de Candidato” contendo uma proposta da ABGLT para a cidadania plena. 

Nesse documento a entidade cita o Relatório Kinsey (1948) para legitimar uma 

representatividade de no mínimo 10% da população brasileira como LGBT; elenca os 

projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e podem beneficiar a comunidade 

LGBT, além de fazer referência às frentes parlamentares que agenciam as questões LGBTs 

e o Estado laico. O objetivo da ABGLT com essa ação, denominada de “Voto contra a 

Homofobia, Defendo a Cidadania”, é provocar os(as) candidatos(as) a assumirem um 

compromisso com a promoção da cidadania LGBT
16

. 

  O pleito de 2010 para a Câmara dos Deputados teve, segundo o TSE, 4887 

candidatos(as) de todos os partidos políticos e de todos os estados brasileiros. A ABGLT 

recebeu 94 repostas positivas em relação à campanha ou compromisso naquele ano e, 

dentre os 94 candidatos(as) considerados(as) “aliados(as)” da comunidade LGBT, 31 eram 

do Partido dos Trabalhadores (PT), 13 do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), 4 do 

Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e 9 do Partido Socialista dos Trabalhadores 

Unificado (PSTU), conforme gráfico e tabela a seguir, construídos a partir de dados 

extraídos do sítio eletrônico do TSE e do site da ABGLT (TSE, 2017, sem paginação; 

ABGLT, 2010, sem paginação). Vale destacar antecipadamente que os demais candidatos 

que assumiram o compromisso e totalizam as 94 respostas positivas para a ABGLT no 

pleito de 2010 não estão nos gráficos abaixo porque são dos outros partidos que não 

compõem o objeto dessa pesquisa.  

 

                                                           
16

 Veremos no capítulo dois que cidadania LGBT nesse trabalho não compreende essencialização do 

sujeito LGBT. Isso por acreditarmos nos riscos de uma clivagem com base em essencialização, e por 

acreditarmos que uma abordagem focada na política da presença, nos termos de Anne Philips (2013) e na 

política da diferença, nos termos de Iris Marion Young (2012 [1990]) se distanciam da ideia de 

essencialização. 
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FIGURA 7 

 

 PT PSOL PCdoB PSTU 

Nº de candidaturas no pleito 

de 2010 341 260 120 30 

Respostas positivas para 
ABGLT 31 13 4 9 

Nº de candidatos(as) 

eleitos(as) 74 2 14 0 

Nº de "aliados(as)" 
eleitos(as) 14 2 1 0 

Candidatos do Sexo 

Masculino "aliados" eleitos 11 2 0 0 

Candidatas do Sexo 
Feminino "aliadas" eleitas 3 0 1 0 

 

Candidaturas do pleito de 2010 comprometidas com a ABGLT (LACERDA, 2017). 

  

 De 2010 a 2014 vivenciamos algumas mudanças positivas no cenário de luta contra 

LGBTfobia. Dentre elas podemos citar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), 

sobre a Ação Direta de Insconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, proferida em maio de 2011, 

acerca dos direitos conjugais de casais homoafetivos. Além dessa decisão houve também o 

aumento substancial de visibilidade LGBT por meio de campanhas eleitorais em 2014 com 

as #VoteLGBT e #SEJAoMOVIMENTO. Isso porque essas hashtags tinham por proposta 

ostentar uma “potência deslocadora dos afetos na política”. Dito de outra forma: a intenão 

era que a política institucional se “assumisse” favorável, ou não, à comunidade LGBT, 

bem como fazer com que os LGBTs “saíssem do armário” em relação à declaração, nas 

redes sociais, de suas intenções de voto.  

 Perceba aqui que tais “avanços” aconteceram, principalmente ou quase 

exclusivamente, por interferência do Judiciário ou por organizações civis. Nem mesmo o 

Poder Executivo, sob um comando “esquerdista”, contribuiu efetivamente para a causa 

LGBT.  Segundo Gustavo Gomes da Costa Santos (2016) 

 

[...] esses ganhos são limitados, dado que o Brasil ainda não possui 

nenhuma lei em âmbito federal que garanta explicitamente direitos à 

população LGBT. Em grande medida isso ocorre devido à intensa 

oposição de setores conservadores (em sua maioria com vinculações a 

entidades religiosas) dentro do Congresso Nacional, que têm evitado a 

aprovação de leis favoráveis às chamadas ‘minorias sexuais’. A ação 

desses setores tem recentemente evoluído da mera obstrução de 

iniciativas de leis favoráveis a LGBT para a proposição de legislação que 

claramente restringe direitos a essa população. Além de promover 

projetos de lei contrários aos direitos sexuais no âmbito do Poder 

Legislativo, esses setores conservadores têm atuado firmemente no 

sentido de bloquear ações de governo que promovam a cidadania LGBT. 

Exemplo disso ocorreu em maio de 2011 quando do lançamento do 
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material desenvolvido por ONGs em parceria com o Ministério da 

Educação (MEC) para capacitação de professores da rede pública de 

ensino médio para tratar da temática da diversidade sexual. Tachado por 

opositores de ‘kit gay’, a distribuição do material foi suspensa pela 

presidente Dilma Rousseff (PT), sob alegação de que não seria adequado 

para tratar do assunto. Contudo, vários meios de comunicação destacaram 

a pressão de parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) para 

que a presidente vetasse o material, em troca do apoio dos parlamentares 

da Frente à aprovação dos projetos de lei de interesse do poder Executivo 

(SANTOS, 2016, p. 181). 

 

 Então o que esperar de um governo que é pela ordem estabelecida? As instâncias 

que constroem o imaginário das pessoas em relação à política já não nos permitem 

conceber uma política de Estado (suprapartidária) de uma política de governo, conforme 

evidenciado pelos ataques do Governo a ativistas e militantes nas Jornadas de Junho de 

2013. 

 A partir desse cenário infere-se que o pleito de 2014 foi, em decorrência, diferente 

de 2010. Foi pior, ao menos, para a comunidade LGBT. De um universo de 4937 

candidatos distribuídos nas 35 legendas partidárias, apenas 10 candidatos assinaram o 

termo de compromisso com a ABGLT. Desses 10 candidatos, apenas 3 são do PSOL: 

Toncá Burity pelo DF; Jean Wyllys pelo RJ e Bil por SP. Nenhum candidato(a) do Partido 

dos Trabalhadores, nem do PCdoB ou do PSTU responderam à campanha da ABGLT. 

  

FIGURA 8 

 

 PT PSOL PCdoB PSTU 

Nº de candidaturas no 

pleito de 2014 364 386 75 88 

Respostas positivas para 

ABGLT 0 3 0 0 

Nº de candidatos eleitos 68 5 10 0 

Nº de "aliados" eleitos 0 1 0 0 

Candidatos do Sexo 

Masculino "aliados" 

eleitos 0 1 0 0 

Candidatas do Sexo 

Feminino "aliadas" eleitas 0 0 0 0 
 

Candidaturas do pleito de 2014 compromotidas com a ABGLT (LACERDA, 2017). 

 

 Marco Aurélio Máximo Prado (2016) em análise sobre as candidaturas de 

transexuais e travestis em pleitos municipais no Brasil esclarece que desde o surgimento 

das primeiras organizações sociais ativistas LGBT o tema da participação LGBT em 

partidos políticos foi extremamente polêmico. Segundo Prado,  
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[...] nos anos de início da abertura democrática no país, foram muitos os 

debates sobre se as experiências LGBT, interesses de minorias, demandas 

e propostas políticas encontrariam abrigo nos partidos políticos, mesmo 

considerando alguns partidos que pareciam mais abertos às experiências 

da diversidade de gênero e sexualidades (PRADO, 2016, sem paginação). 

 

 No ano de 2007, Vera Lúcia Marques e Paulo d’Ávila desenvolveram uma pesquisa 

de campo a fim de verificar se os partidos políticos demonstravam capilaridade às 

demandas LGBT “[...] nos dispositivos que o estruturam como organizações, ou seja, 

analisamos os estatutos, programas e organogramas de cada um dos 28 partidos 

brasileiros” (MARQUES e ÁVILA, 2010, p. 82). Segundo os pesquisadores, o resultado 

dessa análise foi angustiante, no sentido de que a retórica dos partidos se resumia às 

questões que os norteiam, ou seja, tudo convergiu para um discurso evasivo no sentido dos 

valores já amplamente defendidos pela sociedade, tais como respeito aos direitos humanos 

civis, sociais, a proteção da democracia, da pluralidade e da soberania (MARQUES e 

ÁVILA, 2010, p. 84). Ainda segundo Marques e Ávila (2010), os partidos que escapavam 

do esteriótipo de ordem ideológica, seja de esquerda, centro ou de direita,  

 

[...] foram aqueles envolvidos com o Movimento desde sua origem – PT 

e PSTU –, o PCdoB, o PV, o PPS e o recém-fundado PSOL. Todavia, 

para além de suas bases bem-definidas, pré-fixadas, a atuação 

parlamentar demonstrou dinamismo no sentido de responder aos conflitos 

sociais. Esse dinamismo ultrapassou as fronteiras partidárias, por meio da 

organização de duas frentes parlamentares constituídas visando às 

demandas LGBT (MARQUES e ÁVILA, 2010, p. 85). 

 

Com relação às frentes parlamentares, acreditamos que o movimento LGBT, ao 

promover as suas comunidades como atores sociais numa sociedade pautada por novas 

relações de gênero e ao pleitear novas concepções de cidadania e de direitos, reassumiu, a 

partir de 2003, expressiva representatividade no âmbito Legislativo. A Frente Parlamentar 

Mista pela Livre Expressão Sexual foi constituída em 2003 e a Frente Parlamentar pela 

Cidadania LGBT foi constituída em 2007. É neste contexto que se estabeleceu as 

discussões sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 122 de 2006, de autoria da Deputada Iara 

Bernardi (PT-SP), que tramitou no Congresso Nacional e buscava criminalizar a 

homofobia, ou seja, um momento de ressurgimento da “polêmica” sobre a positivação de 

novos direitos LGBTs.  

Há que se destacar também que, em 07 de março de 2013, o Deputado Marcos 

Feliciano foi nomeado para a Presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 

dos Deputados e em 25 de março de 2014, vimos a nomeação da Comissão Especial da 



59 
 

Câmara para o PL 6583 sobre Estatuto da Família (que exclui LGBTs) e se opõe ao 

Estatuto das Famílias (pró-LGBT). 

Reiterando a constatação do desmanche de qualquer esforço de elaboração de leis 

voltadas à comunidade LGBT, Marques & Ávila (2010) delinearam o perfil dos partidos 

politicos que tinham parlamentares integrando a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT 

em 2007. 

 

FIGURA 9 
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Número de deputados que compuseram a Frente pela Cidadania LGBT por partido, no ano de 2007 

(MARQUES e ÁVILA, 2010). 

 

Diante desses dados podemos concluir então que foi a partir de 2010 que houve 

uma acentuada preocupação dos deputados federais com a negação da temática de direitos 

LGBTs para sustentação do seu eleitorado em comparação aos anos anteriores. Isso fica 

ainda mais evidente com o esvaziamento da Frente pela Cidadania LGBT a partir daquele 

ano e o fato de, na atualidade, ela nem mesmo constar dentre as 266 frentes parlamentares 

listadas no site da Câmara dos Deputados (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016, sem 

paginação).  

Interessante notar ainda ter sido no ano de 2010 que Jean Wyllys foi eleito 

deputado federal pela primeira vez tendo por agenda política a promoção das cidadanias 

LGBTs. O raciocínio pode ser o seguinte: se constatamos o abandono da causa LGBT 

pelos candidatos e parlamentares dos partidos esquerdistas que foram investidos em 

mandatos políticos no pleito daquele ano de 2010, podemos cogitar que a maioria dos 

deputados que compunham a Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT, em 2007 

composta de 197 parlamentares, sendo a maioria do gênero masculino, a deixaram, 

provavelmente, por “confundirem” os dois sentidos que podem ser atribuídos à 

representação. Talvez “confusos” pela crescente Onda Feminista no Brasil a partir dos 
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anos 2010 e a reinvindicação do “lugar de fala”, passaram a acreditar que apenas 

deputados gays estariam autorizados a falar ou pautar sobre direitos LGBTs. Antes, como 

não haviam deputados que assumiam a causa, consideravam-se autorizados. A partir 

daquele ano não mais. Isso, talvez porque, passaram a considerar que a comunidade LGBT 

estava devidamente representada politicamente pelo mandato de Jean Wyllys. Ou porque 

os deputados eleitos e reeleitos no pleito de 2010 tiveram medo de uma identificação 

LGBT no sentido de se fazer igual ao Outro em vez de continuar a falar em nome desse 

Outro
17

. Como se pretende demonstrar ao longo dessa dissertação, trata-se aqui de um 

exemplo claro de violência simbólica de um projeto cis-hetero-branco-masculinista em 

resposta as transformações sociais profundas na sociedade europeia do século XVIII, do 

iluminismo e das revoluções que deram um grande protagonismo às mulheres e demais 

minorias (SPIVAK, 2010, p. 47). O resultado de um projeto remotamente orquestrado e 

ainda em curso, vasto e heterogênio de se constituir tudo o que não se adequa à 

normatividade da masculinidade hegemônica hétero como o diferente, o Outro que não 

merece a atenção dos parlamentares nem os direitos civis e sociais específicos 

estabelecidos na letra da lei, o abjeto (CONNELL, 2016).  

Foi talvez desse modo que os deputados expressaram sua repulsa em relação a essas 

identidades. Trataram representação no sentido de substituição do representado, ou seja, 

como se os deputados da Frente Pela Cidadania LGBT fossem, necessariamente, iguais 

aqueles que representavam, inclusive, em relação à orientação sexual. Ao que parece, o 

preconceito que se fez presente na Frente Parlamentar a partir de 2010 levou a ausência de 

representação justamente porque os deputados não conseguiram reconhecer o Outro, agora 

deputado assumidamente defensor das causas LGBTs, como igual. Não souberam 

tarabalhar com o “Outro deixando de ser Outro” para ser igual a eles, ou seja, investido de 

mandato político. Antes esse Outro estava distante ou ausente e era politicamente 

vantajoso falar em nome dele na medida em que assim cooptava votos de pessoas LGBTs. 

Agora esse Outro já disputa esses votos e fala por si no espaço político-institucional.  

 
Contrariamente a essa imagem da representação como substituição ou 

identificação, conceitualizo a representação como um relacionamento 

diferenciado entre atores políticos engajados num processo que se estende 

no espaço e no tempo (YOUNG, 2000, p. 142). 

                                                           
17

 O Outro é um conceito apresentado por Simone de Beauvoir para explicar como um grupo (de 

homens, por exemplo) vê a si mesmo como a norma e julga qualquer um fora do grupo (mulheres e gays por 

exemplo) usando seus próprios padrões atribuídos, em vez de ver aquele grupo individualmente, com os 

atributos que realmente tem (TODD, 2015, p. 342). 
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Então, como a temática da “representação” também será abordada no capítulo 2 

dessa dissertação, dediquemo-nos nesse tópico a distinguir os(as) deputados(as) aliados(as) 

que elegemos, ou seja, os que de fato defendem a causa LGBT, para compreender os 

motivos pelos quais não conseguimos investir mais aliados de mandato eletivo. Daí então 

passaremos a pensar nas entratégias de enfrentamento desse cenário conservador pós-2010, 

até porque… 

 

As relações entre as preferências pessoais do representante e a ‘vontade 

coletiva’ dos representados leva a teoria política a se debruçar sobre as 

diversas formas de percepção desta representação a partir da vontade a 

ser representada (MONICA, 2016, p. 33). 

 

No livro A decisão do voto (1991), Marcus Figueiredo apresenta um quadro 

explicativo das principais teorias do comportamento do eleitor. Entre estas linhas teóricas, 

três estudos destacam-se. A primeira linha de pesquisa é a teoria psicológica de explicação 

do comportamento conhecida como “modelo Michigan”. Para os autores deste modelo, o 

indivíduo é a unidade de análise. O comportamento político é explicado pelo processo de 

socialização, portanto reflete o ambiente social imediato. A primeira influência é da 

própria família
18

. Neste sentido, para a teoria psicológica, o comportamento do indivíduo é 

função da interação das atitudes a que esses indivíduos estão sujeitos em suas experiências 

políticas e sociais. Os formuladores de Michigan concluem que indivíduos semelhantes do 

ponto de vista social e de atitudes tendem a votar na mesma direção, independentemente de 

contextos históricos (FIGUEIREDO, 1991). 

O segundo modelo é o de explicação histórico-contextual, que se desdobra em 

teorias sociológica e economicista. Para os autores da escola sociológica, a posição de 

classe na estrutura social ou a integração a outro tipo de agrupamento, pode gerar através 

da interação social tendências que podem ou não ser incentivadas pela disputa política. As 

variáveis deixam de ser individuais e passam a ser coletivas. Nesse sentido, a noção de 

identidade coletiva é importante, pois refere-se a um conjunto de determinados valores 

compartilhados por determinados segmentos sociais (FIGUEIREDO, 1991). 

Dentro da escola sociológica, está incluída a tradição marxista que vê a construção 

da identidade coletiva através das classes sociais. Uma vez conscientes de sua posição na 

estrutura social, eleitores tendem a votar de forma classista. Trabalhadores votam em 

                                                           
18

 A relação das famílias com pessoas LGBT com governamentalidade e decisão de voto será melhor 

explorada no tópico 2.2 dessa dissertação. 
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partidos que representam trabalhadores e LGBTs votam em candidatos de partidos que 

agendam suas temáticas (FIGUEIREDO, 1991). 

A terceira teoria é a da escolha racional formulada por Anthony Downs. De acordo 

com esta linha de investigação, o cidadão-eleitor age sempre de forma racional e egoísta 

para maximizar seus interesses. Este eleitor toma o voto como uma escolha entre duas 

políticas: a vigente e outra alternativa. A base que o cidadão usa para avaliar o desempenho 

dos governantes é a sua situação social. Se os eleitores buscam maximizar ganham com as 

ações governamentais, os políticos, por sua vez, entram em competição eleitoral para 

maximizar os votos (FIGUEIREDO, 1991).  

 Sobrecodificado em qualquer das três teorias destacadas por Figueiredo (1991) a 

respeito da decisão do voto temos o espetáculo como essencial para garantir a busca pela 

representação do poder. Em outras palavras: os perfis de candidaturas (LGBTs ou não), ao 

cargo de Deputado(a) Federal, são moldados pela sociedade do espetáculo na medida em 

que o espetáculo se tornou um critério capaz de influenciar, por meio de qualquer das três 

teorias, o voto do eleitor.  

 Nessa perspetiva, a disputa pelo voto toma proporções teatrológicas, como visto em 

2016 com a moção de repúdio a Simone de Beauvoir movida pelos vereadores de 

Campinas
19

 e o cuspe de Jean Wylys em direção a Jair Bolsonaro. São fenônemos 

interacionais agonísticos que se dão por meio da democracia e caracterizam o “momento 

estético da política” (TIBURI, 2016, sem paginação). O embate, o antagonismo do “nós 

contre eles” que as mídias inflamam levam à necessidade de distinguir representação e 

bandeiras à favor e contra a Comunidade LGBT. Isso porque os atos e omissões dos 

mandatários políticos reverberam em todos nós, LGBTs ou não.  

 Nesse sentido, questões relacionadas à capacidade de agência e negociação da 

comunidade LGBT em relação às candidaturas LGBTs podem ser levantadas pelo viés do 

“lugar de fala” ou protagonismos. 

                                                           
19

 O “repúdio” em relação à Simone de Beauvoir evidencia o embate ideológico que permeia as 

relações sociais na atualidade. A motivação para a moção da Câmara se deu em função de uma crítica ao 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2016 que teria, nessa edição, empreendido uma prevalência 

de autores de esquerda, tal qual Beauvoir. Segundo os críticos como Miguel Nagib, coordenador do 

movimento Escola Sem Partido, sobraram na avaliação textos de Milton Santos, Paulo Freire, David Harvey 

e Slavoj Zizek, mas faltaram textos de Heiddeger, Mises e Adam Smith, caracterizando uma forma de 

doutrinação esquerdista. Esse argumento, na opinião do Professor de História da Universidade Federal 

Fluminense, Marcus Dezenome, é fruto do ambiente de radicalização política do país e não tem justificativa 

ou respaldo científico (KAPA, 2016, p. 26). 
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 E para essa discussão sobre “protogonismos”, aportamo-nos em Gayatri Spivak 

que, em seminal trabalho intitulado Pode o subalterno falar? (2010), assevera que o 

subalterno não tem voz. Spivak (2010) elabora essa ideia após fazer uma análise do 

pensamento de Michel Foucault e Gilles Deleuze. A autora aborda exemplos da cultura 

indiana no que diz respeito às questões de resistência do subalterno como no caso das 

mulheres (viúvas) que deixavam de praticar a imolação, ou seja, mesmo estimuladas a 

“sacrificarem-se” atirando-se na fogueira de cremação de seus maridos seguindo rituais, 

não o faziam.  

 Para o caso sob análise nesse trabalho, inspirados em Spivak (2010) podemos 

perguntar: seriam as “minorias LGBTs subalternas”? Se se tem um deputado 

assumidamente gay na Câmara dos Deputados essas minorias já conseguem se expressar? 

Como essa expressão se materializa? Para Spivak 

 

[...] o termo [subalterno] deve ser resgatado, retomando o significado que 

Gramisci lhe atribui ao se referir ao ‘proletariado’, ou seja, a aquele cuja 

voz não pode ser ouvida. O termo subalterno, Spivak argumenta, 

descreve ‘as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos 

específico da exclusão dos mercados, da representação política e legal, e 

da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social 

dominante’ (GOULART ALMEIDA, 2010, p. 12). 

 

 Nossa indagação é se essas “minorias subalternas” ainda são subalternas (mesmo 

que falem por meio de representação político institucional) ou já fazem parte da outra 

esfera do sistema social que não o de subalternos? É muito sutil a distinção da condição de 

subalternidade ou não e, conforme destacado por Spivak (2010), deve-se ter o cuidado de 

não silenciar veladamente a voz da subalternidade na busca dessa caracterização. Deve-se 

é possibilitar ao subalterno se expressar de forma espontânea, sem uma transferência ou 

doação de vozes. Isso é, definitivamente, um verdadeiro dilema diante, sobretudo, da nossa 

realidade brasileira de democracia representativa.  

 Nossa preocupação sobre o “lugar de fala LGBT” justifica-se no sentido de que 

“um ato de fala é uma ‘condensação’ dos significados passados, dos significados presentes 

e até mesmo de significados futuros e imprevisíveis” (SALIH, 2012, p. 143). Quem fala 

“em nome de” numa democracia representativa, tal qual Jean Wyllys para com 

indentidades lésbicas negras e brancas, ricas e pobres, gays afeminados e barbies, 

bissexuais, transgêneros, transexuais, travestis, crossdressers, putas e outras minorias, não 
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tem, a todo o momento, controle absoluto e completo sobre o que diz. Além disso, um ato 

de fala carrega, potencialmente, significados futuros que não podemos prever.  

 Para discutir esse polêmico argumento, Spivak (2010) busca distinguir os 

significados de “representação”. O primeiro significado é tido como ato de ocupação do 

lugar do outro numa acepção política da palavra. O segundo, prefigura performance, no 

sentido estético-teatral da encenação (SPIVAK, 2010). Ou seja, a representação que Jean 

Wyllys assume em relação à pauta LGBT não é, segundo Spivak, performance, mas sim, 

nas palavras da autora, em harmonia com o conceito chave de Butler (2015, p. 240)  para 

performatividade, um estilo corporal que é tanto intencional como “inconsciente” 

(SPIVAK, 2010):  

 

Na análise de Spivak, há uma relação intrínseca entre “falar por” e o “re-

presentar”, pois, em ambos os casos, a representação é um ato de fala em 

que há pressuposição de um falante e de um ouvinte. A autora argumenta 

ainda que o processo de fala se caracteriza por uma posição discursiva, 

uma transação entre falante e ouvinte e, nesse sentido, conclui afirmando 

que esse espaço dialógico de interação não se concretiza jamais para o 

sujeito subalterno que, desinvestido de qualquer forma de agenciamento, 

de fato, não pode falar (GOULART ALMEIDA, 2010, p. 14). 

 

 Silviano Santiago (2004), em O cosmopolitismo do pobre, também defende essa 

ideia de protagonismo dos que verdadeiramente vivenciam a experiência e diz ainda:  

 
A feição supranacional que modela as ONGs torna-se passível de ser 

aclimatada na periferia econômica graças ao fato de que o país abandona 

os meios de comunicação clássicos (dos correios e telégrafos ao fax) e se 

adentra pelas cada vez mais baratas e velozes rodovias intercontinentais 

da Internet. Uma sociedade civil na periferia é paradoxalmente 

impensável sem os avanços tecnológicos da informática (SANTIAGO, 

2004, p. 59). 

 

 O uso crescente da internet facilita a articulação dessas ONGs principalmente por 

meio do Facebook. Por esse motivo vamos buscar examinar nesse tópico e no próximo 

como a comunidade LGBT reagiu, no Facebook, à cuspidela de Jean Wyllys em direção a 

Jair Bolsonaro na ocasião em que Wyllys, único
20

 deputado federal assumidamente gay da 

55º legislatura da Câmara Federal, defendia o “governo de esquerda” do processo de golpe 

/ impeachment. 

                                                           
20

 Clodovil Hernandes, apesar de também gay assumido, não abraçou a pauta de direitos LGBTs na 

Câmara dos Deputados, antes ou depois de eleito pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC-SP) em 2006. Na 

ocasião foi o mais votado do país ao obter 493.951 votos. Seu mandato durou de fato apenas 1 ano em função 

de complicações de saúde que, em 2009, levaram-no a óbito. 
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 Nosso referencial teórico nessa empreitada é de tradição estruturalista, ou seja, a 

teoria a ser utilizada enfatiza as ligações entre os componentes afetivos e o conteúdo vivido 

por ambos deputados. Desse modo, estaremos ancorados no nível dos símbolos, 

especialmente aqueles que têm a ver com gênero e sexualidade, e relações inconscientes 

(ROSE, 2015). 

 Em 17 de abril de 2016, vimos, na Câmara dos Deputados em Brasília, por meio de 

tramissão ao vivo pela TV, radio e internet, o clímax do ímpeto conservador na política 

institucional brasileira. Muitos deputados e deputadas, ao manifestarem voto a favor ou 

contra o processo de impeachment da Presidenta expuseram o modo “espetacular” de se 

fazer política em nossos dias, mesmo que em prejuízo dos procedimentos e valores 

democráticos (TELES, 2016, sem paginação).  

 A lógica de essas disputas políticas espetaculares ocorrerem é que assim políticos 

podem afetar o plano das subjetividades dos indivíduos. Ou seja: com o espetáculo, captam 

votos. Isso caracteriza a política contemporânea como um intenso desinvestimento em 

todas as formas de vida coletiva, na medida em que uma propalada crise de legitimidade 

das instituições governamentais se estabelece (RIBEIRO, 2016, sem paginação). Foi isso o 

que vimos naquela ocasião: muitos deputados investiram no ódio por meio de agitações, 

discursos e cartazes de recusa à gestão da Presidenta Dilma Rousseff e agregação de uma 

contraideologia esquerdista, sem deferências aos princípios basilares da república. A 

sessão parlamentar estava organizada para que os deputados(as) fossem chamados(as) ao 

púlpito de acordo com as bancadas de cada estado, alternando-se entre os estados do norte 

e do sul. A convocação ao parlatório também obedecia a outro critério, qual seja, de ordem 

alfabética. Então, como Jair Bolsonaro e Jean Wyllys são ambos deputados pelo estado do 

Rio de Janeiro, proferiram seus votos, primeiramente, Jair Bolsonaro; logo depois foi 

Jandira Feghali (PCdoB) e, na sucessão, Jean Wyllys.  

 Nossa investigação é qualitativa e seu recorte, nesse tópico da dissertação, se dá 

pela análise de dois vídeos gravados na sessão extraordinário do dia 17 de abril de 2016, 

pela TV Câmara. No primeiro vídeo podemos ver Jean Wyllys discursar em plenário da 

Câmara dos Deputados e no segundo vídeo é possível ver o deputado cuspir em direção a 

Jair Bolsonaro. A pesquisa então assume agora um delineamento de estudo de caso, cujos 

dados serão extraídos de registros audiovisuais de uma Instituição Pública, qual seja, a TV 

Câmara. Como método para analisar imagens em movimento vamos utilizar das sugestões 
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de Rose in Bauer & Gaskell et al (2015), ou seja, análise estrutural de decomposição dos 

vídeos mediante processos de transladação. Nas palavras da autora,  

 

[...] o processo de analisar fala e fotografias é igual à tradução de uma 

língua para outra [...] o produto final, do mesmo modo, será normalmente 

uma simplificação – um conjunto de extratos ilustrativos, uma tabela de 

frequência (ROSE, 2015, p. 345). 

 

 Assim, dado o alcance que pretendemos chegar nesse tópico, tomemos como 

exemplo os dois vídeos que tiveram significativos números de visualizações e 

compartilhamentos. Um deles no Facebook e o outro no Youtube.   

 O primeiro vídeo tem 44 segundos de duração e foi postado no Facebook do 

deputado federal Jean Wyllys no mesmo dia 17 de abril de 2016. Por ter sido divulgado na 

rede social do deputado, podemos, de antemão, inferir que esse vídeo valoriza o capital 

político de Wyllys. Como se vê na imagem que se segue, referido vídeo teve mais de 15 

milhões de visualizações, 179.687 compartilhamentos e mais de 60 mil comentários. 

Então, como nosso objetivo com o vídeo é realizar uma observação sistemática, podemos 

indagar sobre o que esta acontecendo no ambiente; quais são as reações dos atores ou 

espectadores em plenário da Câmara; e como podemos relacionar essas formas de 

evidência.  

 

FIGURA 10 

 

Imagem ilustrativa do vídeo divulgado na página de Facebook do deputado Jean Wyllys (LACERDA, 2017). 
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 Nesse vídeo, o deputado Jean Wylly é filmado pela TV Câmara em close-up 

médio
21

 enquanto ocupa a tribuna e, ao que parece nos primeiros segundos, esta o deputado 

Jean Wyllys em uma posição física “inferior” à de outros deputados na sessão. Está 

“encurralado” no púlpito pelos outros deputados que emitiam falas nos mais variados tons 

e inflexões, dificultando-lhe, inclusive, por aqueles segundos, de começar sua retórica 

(ROSE, 2015, p. 357). 

 Ao pronunciar seu voto, Wyllys criticou o presidente da Câmara dos Deputados à 

época, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e apoiadores da abertura do processo de golpe ou 

impeachment contra a presidente Dilma Rousseff: 

 

— Em primeiro lugar eu quero dizer que estou constrangido de participar 

desta farsa, desta eleição indireta, conduzida por um traidor, conspirador, 

e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. 

Essa farsa sexista. Em nome dos direitos da população LGBT, do povo 

negro das periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem-teto, dos sem-

terra, eu voto não ao golpe. E durmam com essa, canalhas (WYLLYS, 

2016). 

 

 Compreendemos a fala do Deputado transcrita acima como situação retórica de 

preleção. Isso porque trata-se de discurso oral em que os elementos atrativos e persuasivos 

estão presentes. Dito de outra forma: as estruturas de argumentação utilizadas por Wyllys 

tiveram por objetivo legitimar uma cosmovisão daquela sessão plenária da câmara como 

“golpe”.  

 Além disso, pela entonação de voz empreendida na fala do Deputado é possível crer 

que Wyllys acredita no poder da linguagem em, se não persuadir, ao menos registrar a 

percepção dele sobre aquele momento de decisão política. Ou seja, historicizar aquela 

sessão como uma “farsa sexista” que resulta em mais dificuldades sociais para todas 

aquelas pessoas que o Deputado representa – LGBTs, Povo Negro, Trabalhadores da 

Cultura, Pessoas em Situação de Rua, Militantes da Reforma Agrária e outros. 

 Na linha da Teoria Crítica e inspirado nas ideias de Guy Debord sobre o espetáculo 

podemos dizer que Jean Wyllys utiliza, além da retórica, gestos e olhares para produzir 

suas representações (estética e de performatividade). Tudo com o objetivo de provocar um 

efeito emocional em seu eleitorado “esquerdista”, dada à situação vivenciada. Em resumo: 

Wyllys segue as regras do jogo político em que é preciso encenar, despertar paixão, 

                                                           
21

 São variados os códigos para análise social. Todavia, segundo Rose (in Bauer & Gaskell et al 2015, 

p. 357), o close up é uma tomada que expressa emoção e exame minucioso. Já as tomadas de close up médio 

e abertura média, muitas vezes significam autoridade. 
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emocionar, tudo para manter uma boa audiência e garantir que as mensagens cheguem aos 

eleitores (OLIVEIRA, 1999, p. 73). 

 Há também no vídeo muitas características supralinguísticas significativas. Nele 

podemos perceber que a situação social retratada é de extrema competitividade e que o 

“ator” / agente / personagem Jean Wyllys desempenha uma performatividade habilidosa e 

articulada em seus papéis de mandatário-político-militante-ativista-de-direitos-humanos no 

Congresso Nacional. Aspectos da dimensão visual como a cor da roupa do deputado, uma 

echarpe vermelha sobre o terno, podem implicar em afirmação de poder / empoderamento 

da causa esquerdista se considerarmos o vermelho símbolo do sangue vertido nas lutas 

populares históricas.   

 Já no segundo vídeo que trazemos à discussão temos Jean Wyllys em 45 segundos 

de imagens. Esse vídeo alcançou 340 mil visualizações no Youtube e foi publicado no 

mesmo dia 17 de abril de 2016. 

 

FIGURA 11 

 

Imagem ilustrativa do vídeo divulgado no Canal da Oposição, no Youtube em referência ao Canal da 

Direita, no Facebook (LACERDA, 2017). 

  

 A partir desse segundo vídeo podemos nos concentrar na perspectiva dos “atores” 

envolvidos e na perspectiva do observador. Isso porque, com a ação de cuspir em direção a 

Jair Bolsonaro, o deputado Jean Wyllys foi representado ou denunciado no Conselho de 

Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados (ROSE, 2015, p. 357). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue
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O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar foi criado em outubro de 

2001. Sua principal função é cuidar do procedimento disciplinar 

destinado à aplicação de penalidades em casos de descumprimento das 

normas relativas ao decoro parlamentar no âmbito da Câmara dos 

Deputados.  O Conselho é composto por 21 membros titulares e 21 

suplentes. Todos possuem mandatos de dois anos e não podem ser 

substituídos em nenhum momento (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2015, sem paginação). 

 

 Jean Wyllys já respondeu outras duas ações no Conselho de Ética da Câmara. 

Todavia, em nenhuma das vezes a motivação das denúncias foi por desvio de conduta 

ética, de modo que ambas as representações foram arquivadas. 

 Segundo o próprio deputado (2017, sem paginação) a primeira queixa ao Conselho 

contra Wyllys ocorreu motivada pelo fato de outro parlamentar se referir a Jean Wyllys, 

em plenário da Câmara, como “escória humana”. Em resposta, Wyllys teria dito que 

“escória humana” define deputados cujos nomes pesam acusações de roubo de dinheiro 

público. Com base nessa resposta de Jean Wyllys que outros deputados representaram pela 

primera vez em desvantagem a ele no Conselho de Ética em meados de 2015. Então, foi 

em reação a um insulto que o único deputado assumidamente gay na 54º legislatura da 

Câmra Federal teve seu nome associado a uma investigação na Casa do Povo. Insulto esse, 

segundo Wyllys, proferido por deputado que sempre agiu enviesado com má fé. O 

deputado que o denunciou ao Conselho sistematicamente deturpava os projetos de autoria 

de Jean Wyllys. Mas como já anunciado nesse trabalho, naquele mesmo ano o Conselho de 

Ética arquivou referido processo ainda na fase de admissibilidade com base no princípio da 

inviolabilidade de opiniões, palavras e votos dos parlamentares (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2017, sem paginação). 

 O segundo caso em que Jean foi denunciado, ocorreu com base numa publicação de 

Wyllys no Facebook. Cabe destacar que na publicação o deputado não fazia referência 

direta à qualquer outro parlamentar. Todavia, alguns deputados se sentiram ofendidos com 

a publicação de Jean Wyllys sobre o assassinato em massa ocorrido na cidade de Orlando, 

estado da Flórida nos EUA no dia 12 de julho de 2016, em que um homem entra armado 

na boate Pulse, mata cinquenta LGBTs e deixa outros cinquenta e três feridos. No texto, 

Wyllys diz que assassinatos desse tipo são precedidos de discursos de ódio
22

 que 

                                                           
22

 Discurso de ódio ou hate speech é definido por Alex Potiguar no livro Liberdade de Expressão e o 

Discurso de Ódio: a luta pelo reconhecimento da igualdade como direito à diferença (2012, p. 16) como 

alocuções para promover o ódio, o desprezo, a desqualificação ou a intolerância, baseados na raça, religião, 

etnia, local de nascimento ou moradia, deficiência, gênero, orientação sexual.  Em referência a Elizabeth 

http://www.politize.com.br/camara-e-senado-qual-diferenca/
http://www.politize.com.br/camara-e-senado-qual-diferenca/
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desqualificam a comunidade LGBT em todo o mundo. Incomodados com essa publicação 

é que deputados entraram com representação contra Jean Wyllys no Conselho de Ética e, 

mais uma vez, o processo foi arquivo. 

 Cabe ressaltar que em nenhum dos dois casos encontramos motivação para 

representação no Conselho como falta de decoro parlamentar ou conduta antiética. Jean 

Wyllys nunca foi acusado de participar de esquema de corrupção ou desvio de dinheiro 

público. Também nunca foi acusado de mentir no Parlamento e, por essas razões, o 

Conselho de Ética, arquivou os dois processos disciplinares. 

 A grande questão que decorre desses dois casos é nos perguntar como ou porque 

um deputado tal qual Jean Wyllys, de reputação ilibada e reconhecimento internacional 

pelo trabalho que exerce de agendamento dos direitos humanos e promoção de minorias é 

chamado a responder perante um ditame? Como um deputado que não tem sobre si 

nenhuma acusação que lhe pesa sofre duas representações no Conselho de Ética? Haveria 

alguma relação entre as duas delações e o fato de Jean Wyllys ser o único mandatário 

político assumidamente homossexual? Entre os 513 deputados e deputadas da Câmara 

Federal Jean Wyllys é o único parlamentar que foi representado no Conselho de Ética por 

razões que não dizem respeito à quebra do decoro, nem ao ferimento da ética, tanto é que o 

Conselho, de maneira justa, arquivou os dois processos. Será que os adversários políticos 

de Wyllys, do PSOL e da “esquerda” não estão se valendo ou se instrumentalizando de 

denuncias no Conselho apenas para diminuir o capital político do deputado? Seriam esses 

casos homofobia? 

 

[Entendemos que homofobia é uma] forma de preconceito que pode 

resultar em discriminação. [...] discriminação designa a materialização, 

no plano concreto das relações sociais, de atitudes arbitrárias, comissivas 

ou omissivas, relacionadas ao preconceito, que produzem violação de 

direitos dos indivíduos e dos grupos (RIOS, 2006, p. 27-28). 

 

  Então, ao conciliar nosso referencial teórico com nosso referencial de amostragem, 

ou seja, os vídeos acima descritos, que têm por base o tempo (dia 17 de abril de 2016) e o 

conteúdo (disputas de narrativas sobre a cuspidela de Jean Wyllys), podemos agora fazer 

uma transcrição do conjunto das informações visuais e verbais do segundo vídeo. Para 

tanto, vamos nos remeter aos fatos a partir de seu contexto espacial, ou seja, ambiente 

político-institucional e, também, contexto temporal, ou seja, considerar os níveis de 

                                                                                                                                                                                
Thweatt, Alex Potiguar afirma ainda que o ódio é a desvalorização do outro, a falta de reconhecimento dos 

valores e da própria razão do ser individual e da coletividade. 
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aderência entre a trajetória política passada do deputado Jean Wyllys, inclusive seu modo 

de vida e sua atuação como mandatário político.  

 Numa contextualização histórica, podemos lembrar que Jean Wyllys foi pela 

primeira vez investido no cargo de Deputado Federal no pleito de 2010. Portanto, começou 

seus trabalhos no Congresso Nacional no ano de 2011. Desde o primeiro mês do primeiro 

mandato de deputado ele é difamado, de maneira orquestrada, nas redes sociais com 

injúrias e calúnias, movidas por homofobia. Segundo apontado por Wyllys nas diversas 

ocasiões em que deu entrevistas à rádios e emissoras televisivas, suas redes sociais são 

atacadas diuturnamente por pessoas que colocam como hashtag, nesses ataques, 

#Bolsonaro2018. Dito de outra forma: as pessoas que ofendem o deputado Wyllys nas 

redes sociais atribuem à ação delas um mecanismo que permite uma interação dinâmica do 

conteúdo com os outros integrantes da rede social, que estão ou são interessados 

no respectivo assunto publicado. Com isso podemos concluir que essas pessoas mesmo que 

não sendo diretamente ligadas ao Deputado Jair Bolsonaro, são ao menos estimuladas a 

praticarem referidas ações. Em resumo: o que podemos dizer é que Jair Bolsonaro designa, 

no plano concreto das relações sociais, atitudes arbitrárias daquelas pessoas, ao se omitir 

em relação à interação dinâmica do conteúdo ofensivo nas redes sociais de Jean Wyllys 

pela hashtag. No conceito de Rios (2006), Jair Bolsonaro pratica, assim, homofobia.  

 Afere-se ainda, numa contextualização temporal, que as difamações duram quase 6 

anos (de 2010 a 2016), sendo que podemos pensar também nas questões levantadas por 

Daniel Borrillo no livro Homofobia: história e critica de um preconceito (2010). Segundo 

esse autor, desde que foi cunhado, em 1972, em referência ao "medo expresso por 

heterossexuais de estarem em presença de homossexuais", o conceito de homofobia passou 

por vários questionamentos e ressignificações, como por exemplo, LGBTfobia e 

homofobia geracional, institucional dentre outras. 

 

Na homofobia institucional podemos perceber a importância de uma 

abordagem para o fenômeno da homofobia ao considerar também que as 

instituições revelam-se espaços de produção, reprodução e atualização de 

todo um conjunto de disposições (discursos, valores, práticas, etc.) por 

meio das quais a heterossexualidade é instituída e vivenciada como única 

possibilidade legítima de expressão sexual e de gênero (WARNER, 1993, 

sem paginação). 

 

 Nesse sentido vemos que a desonra, a calúnia e a detração ocorrem de forma 

sistemática contra Jean Wyllys. Os desabonos e ultrajes não são proferidos apenas em 
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ambiente de rede mundial de computadores. Em 2016 Jair Bolsonaro distribuiu nos 

corredores do Congresso Nacional panfletos contendo insultos a homossexualidade de Jean 

Wyllys e ilações sobre a sexualidade da Presidenta Dilma Rousseff. Segundo Wyllys, o 

Deputado Jair Bolsonaro já o chamou de “cu ambulante” nos microfones da Casa 

Legislativa. Enfim, são muitas e constantes as violências homofóbicas simbólicas contra 

Jean Wyllys ao longo de 6 anos, sendo que, nesse período, nenhuma das partes, Wyllys e 

Bolsonaro, haviam feito agressões físicas um ao outro, execeto o ocorrido em 17 de abril 

de 2016, quando houve a cusparada. 

 Todavia, o fator coerência como o que vemos em relação à trajetória política do 

deputado assumidamente de “orientação diversa” e suas propostas de leis não é regra em 

disputas eleitorais. As urnas não costumam guardar surpresas. Eleitores seguem padrões ao 

escolher seus candidatos e isso acaba por formar o perfil das candidaturas LGBT nas 

eleições para a Câmara dos Deputados. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, onde 

tanto Jean Wyllys quanto Jair Bolsonaro disputaram votos nos pleitos de 2010 e 2014, tem-

se eleitores ligados aos candidatos pelas convicções religiosas. Segundo Sergio Romero 

(2015), eleitores evangélicos da Zona Oeste e de comunidades da cidade parecem não se 

orientar por legendas políticas, ou seja, “irmão vota em irmão”.  Já o eleitor que pode ser 

considerado “O engajado da São Salvador”, em referência à praça da Zona Zul do Rio de 

Janeiro, preocupa-se com políticas sociais e costuma votar nos candidatos de esquerda 

(ROMERO, 2015). 

 O que acreditamos restar evidente após os argumentos acima é que muitos eleitores 

têm seus perfis de candidatos (pre)definidos. São poucos os que apoiam um programa de 

governo.  

 

As disputas políticas parecem se reduzir às perfomances dos candidatos 

nas telas de televisão [computadores e smartphones]. Os partidos aos 

quais são filiados e os programas político-partidários passam a ter uma 

posição secundária. Com isso, tem-se uma economia de informação. 

Basta ressaltar os atributos pessoais do candidato. Ao mesmo tempo, ao 

centrar a atenção nas lideranças de cunho personalista, a mídia aciona os 

mecanismos de projeção e de identificação criando laços afetivos com o 

espectador. Daí o sucesso da campanha de Collor ao criar a imagem de 

super-herói (OLIVEIRA, 2010, sem paginação). 

 

  Então, num cenário de muita rivalidade nas redes sociais entre os que se dizem de 

esquerda e os que se afirmam de direita, a performatividade de um indivíduo que controla 

ou mesmo apaga seus próprios sentimentos em ambiente público, ou seja, um 
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comportamento tido como masculino, de não admissão das próprias emoções, qual seja, 

um comportamento diferente do que fez Jean Wyllys no segundo vídeo, pesa na decisão do 

voto. Os candidatos que se apropriam do perfil masculinista na política espetáculo têm uma 

vantagem que é do imaginário social. Porém, essa apropriação não é para qualquer 

“homem”. Vejamos novamente o ocorrido com Jean Wyllys. Se considerarmos a reação de 

Jean Wyllys como uma ação cujo objetivo era demonstrar virilidade, na medida em que se 

viu, naquele momento de crise, com a necessidade de falar que não tem “sangue de barata” 

para suportar os insultos, veremos que a linha tênue entre o ser macho e o ser masculino é 

estrategicamente tensionada por homens como Jair Bolsonaro que, na sua insegurança 

impulsiona reações violentas contra os próprios homens. Dito de outra forma: a homofobia 

organiza as dinâmicas masculinistas na medida em que conduz a violência simbólica e 

física de homens para com homens. Além disso, “[...] a demonstração de masculinidade 

[que é diferente de virilidade e macheza] requer a aprovação dos outros homens dotados 

dos mesmos privilégios” (SOUSA, 2015, p. 9). Essa aprovação não sobreveio para Wyllys. 

Nesse sentido, Michel Kimmel (1997) pondera:  

 
El hecho que esos hombres prueben su virilidad a los ojos de otros 

hombres es a la consecuencia del sexismo y uno de sus puntales 

principales. [...] La masculinidad es uma aprobación “homosocial”. Nos 

probamos, ejecutamos actos heroicos, tomamos riesgos enormes, todo 

porque queremos que otros hombres admitan nuestra virilidad. [...] Si la 

masculinidad es uma aprobación homosocial, su emoción mas destacada 

es el miedo. [...] El miedo de verse como un afeminado domina las 

definiciones culturales de la virilidad (KIMMEL, 1997, sem paginação). 

  

 Com tudo isso podemos concluir que são poucos os candidatos à Deputados 

Federais filiados a partidos políticos de espectro “esquerdista” que fazem uso da temática 

LGBT um instrumento de situação de seu eleitorado para captação de votos. Em 

decorrência, concluímos que é a negação da temática a mais utilizada para sustentação do 

seu eleitorado. Connell, no livro Masculinities (1995), argumenta no sentido de que a 

forma masculina hegemônica europeia / norteamericana, fortemente ligada ao ideal 

patriarcal do macho poderoso, expansivo e sem emoções, capaz de promover, com 

frequência, a violência para alcançar seus objetivos, marginalizam ou subordinam outras 

masculinidades que se desviam desse padrão. Daí a necessidade de problematizar a 

construção social das masculinidades: 

 

Essa problematização tem o papel de questionar noções que se colocam 

como fixas ou essencializadas acerca de identidades não alinhadas aos 



74 
 

padrões eurocêntricos, cujo discurso ainda hegemônico e praticamente 

subliminar contém um eixo de significação ideal apoiado no seguinte 

paradigma: homem / branco / heterossexual / ocidental / meia-idade / 

profissional liberal / cristão (TURNER, 1994, sem paginação). 

 

Com isso, podemos inferir que os níveis de aderência entre as trajetórias políticas 

passadas dos candidatos que apoiam a causa LGBT, inclusive seus modos de vida, e sua 

atuação como mandatários políticos, merece mais visibilidade dentro do processo de 

dinâmica de poder / resistência do campo político-institucional. Nossa hipótese, portanto, 

de que a pauta LGBT permite identificar uma distinção entre os posicionamentos 

políticoideológicos dos partidos políticos de esquerda e a atuação efetiva dos seus 

membros investidos de mandato eletivo se confirma pelo processo indutivo. Em outras 

palavras: considerando as questões LGBT a partir do resultado da pesquisa sobre as 

condutas dos candidatos aos cargos de deputados federais de partidos políticos 

esquerdistas, esses candidatos têm posicionamentos conservadores, machistas e 

heterossexistas sobre o tema / questões / pauta LGBT. 

 

 

3. OS DADOS QUE TIRAM OS PARTIDOS DO ARMÁRIO  

 

3.1 Do repressivo ao permissivo: a política sexual que está por vir 

 

 O direito antecipa o futuro na medida em que se preocupa com o que está por vir. 

Estar no mundo é sempre um devir, um projeto de ação, uma vez que a ação é, 

invariavelmente, um projeto para o futuro. O passado molda e, portanto, limita a ação que 

ocorre no presente. Essa ação, quando realizada, projeta um futuro, o qual é fruto do 

quadro que temos no presente. Somos, então, seres limitados no presente, projetados no 

futuro e presos no passado.  

 Quando se fala ou se escreve um manifesto, como os de Paul B. Preciado (2014) ou 

Donna Haraway (2009 [1985]) quer se falar ou escrever “para o futuro”. Em outras 

palavras: busca-se pensar numa vanguarda, numa dianteira. 

 Nosso objetivo neste capítulo da dissertação não é dar conta do futuro mediante um 

manifesto, mas tão somente dirigir esforços de interpretação daquilo que já foi realizado 

formalmente em relação à política sexual voltada à população LGBT, em âmbito 
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legislativo federal no Brasil, e contribuir, de algum modo, para as investigações das 

questões emancipatórias do corpo, da sexualidade, da raça e até mesmo da política. Para 

tanto, pretendemos mapear alguns conceitos e argumentos inerentes à política sexual 

trazida à discussão nos moldes de Gayle Rubin, em 1984, no texto “Pensando o sexo: 

Notas para uma teoria radical das políticas da sexualidade”. Rubin (1984) evidencia a ideia 

de negatividade sexual, ou seja, a noção de como as culturas ocidentais consideram o sexo 

uma força perigosa e destrutiva. A essa percepção, a autora chama de “the domino theory 

of sexual peril” (RUBIN, 1984, p. 14) que, em tradução livre, seria a “teoria dominó de 

perigo sexual”. Dito de outra forma, atos sexuais são perturbados por um excesso de 

importância, porque há um temor de que, se certos aspectos do sexo "ruim" fossem 

autorizados (seja pelo Congresso Nacional, seja pelas crenças religiosas) a circular em toda 

a linha de espaço e tempo (ou seja, fora dos guetos como saunas, bares e parques de 

“pegação” e para além dos dias de Parada LGBT, por exemplo), atos inomináveis (na 

perspectiva dos congressistas fundamentalistas, como a pedofilia e o poliamor) se moverão 

também em busca dessa autorização. Tem-se, então, o que Rubin, inspirada em Jeffrey 

Weeks, denominou de pânico moral:  

 

Pânicos morais são o “momento político” do sexo, em que atitudes 

difusas são canalizadas em ação política e a partir disso em mudança 

social (RUBIN, 1984, p. 34). 

 

 Trazendo a discussão para mais próximo de nosso objeto de estudo – política sexual 

LGBT no campo político-institucional brasileiro –, vemos, na negação dos mandatários 

políticos em falar, discutir ou pautar a respeito de direitos sexuais LGBT na Câmara dos 

Deputados Federais, uma retórica fundada numa perspectiva conservadora liberal. O 

pânico moral é instalado e gerido, na Câmara dos Deputados, pela bancada que foi 

apelidada de “BBB”
23

 (da bala, da bíblia e do boi), a qual retroalimenta o status quo de 

exclusões não só de LGBTs, mas também de mulheres negras e prostitutas em relação ao 

acesso a plenos direitos. Nega-se, inclusive, o direito a ter direitos (MEDEIROS e 

FONSECA, 2016). Ainda sobre a atuação das bancadas em questão:  

 

A relação da bancada ruralista com os interesses do agronegócio e a da 

bancada da bala com a indústria armamentista podem ter pontos em 

comum com a relação entre a bancada religiosa e os interesses das igrejas 

                                                           
23

 “As Bancadas são consideradas órgãos do Partido que definem a ação parlamentar de acordo com as 

Resoluções adotadas pela instância de direção correspondente e pelas demais instâncias superiores do 

Partido” (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2015, Art. 68, §1º).  
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(no que concerne, por exemplo, à isenção de impostos e acesso a 

concessões de rádio e TV). Mas a face pública dessa atuação se define de 

formas distintas. A aliança bíblia-bala tem mais sustentação “ideológica” 

– no sentido de que se apoia e colabora para reforçar um discurso de que 

há formas desejáveis de ordem social ameaçadas. É por meio da agenda 

“moral”, em que se destaca a temática da família, que parlamentares 

vinculados a diferentes denominações religiosas procuram construir sua 

imagem pública. A defesa da família encontra ecos no discurso da 

segurança, que exibe uma sociedade ameaçada e uma oposição não 

apenas entre o bem e o mal, mas entre a ordem e a desordem atribuindo, à 

última, componentes morais. Vem sendo destacada em análises de 

conjuntura a aliança “BBB” (boi, bala e bíblia), que inclui a bancada 

ruralista. Mas é importante observar que a agenda de desregulamentação 

dos direitos trabalhistas tem atravessado essas alianças e expõe a 

convergência entre a demanda por mais Estado para a criminalização e 

repressão a diversos setores da população e menos Estado na regulação e 

garantia de direitos (BIROLI, 2016, p. 11-12). 

 

 Nesse sentido, chegamos ao problema de pesquisa que será enfrentado nesta 

dissertação: qual o futuro da sexualidade LGBT no direito brasileiro a partir da atuação 

efetiva, na Câmara dos Deputados, dos parlamentares do PT, PSOL e PCdoB, maiores 

partidos políticos esquerdistas em número de filiados, durante os 13 anos em que o PT 

esteve à frente do Poder Executivo?  

 Em outras palavras: que níveis de coerência ideológico-partidária existem entre o 

que é formalmente assumido por partidos políticos que encampam demandas de direitos 

sexuais e a atuação efetiva na Câmara dos Deputados de seus representantes eleitos quanto 

a essas mesmas demandas durante os 13 anos do governo PT (2003 a 2016)? 

 Perguntar qual o futuro da sexualidade significa perguntar o estado da arte da 

sexualidade. Então, a fim de pensar o futuro da sexualidade
24

 LGBT no direito brasileiro, 

faremos, no primeiro tópico deste capítulo, um resgate do significado da sexualidade 

LGBT a partir de dois marcos teórico-temporais, quais sejam: A) o Antigo Regime, que 

compreende o período anterior à formação do Estado Moderno e também sua 

consolidação, ou seja: todo o período que antecede o século XVIII; e B) o período que vai 

                                                           
24

 As pautas políticas do movimento LGBT compreendem, dentre outras questões, as relacionadas aos 

campos da sexualidade e do gênero que, apesar de campos distintos, estão intrinsecamente vinculados. 

Acerca desses campos, podemos dizer, em poucas palavras, que as questões relativas à orientação sexual são, 

mais frequentemente, pautas políticas pertinentes às pessoas LGB por fazerem referência à sexualidade, ou 

seja, ao desejo dos indivíduos. Já as questões como identidade e expressão de gênero, ou seja, a forma como 

as pessoas se afirmam socialmente (masculino/feminino e outras) são pautas políticas em maior número 

arroladas por pessoas T. Portanto, um indivíduo pode ter uma identidade de gênero travesti, transexual ou cis 

e exercer a sexualidade heterossexual, homo, bi ou assexual por exemplo. Considerando então tudo isso é que 

se optou nesse trabalho por utilizar a expressão “sexualidade LGBT” de modo a não nos referirmos 

unicamente à orientação sexual/desejo/pauta LGB, mas também a toda a dinâmica inerente à política sexual 

que essa expressão possa carregar, qual seja, a de sujeitos LGBT também como sujeitos de direitos sexuais. 
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da Era Vitoriana, em meados do século XIX, até a Revolução Sexual de 1968, por 

considerarmos essa data um ponto de flexão no léxico da sexualidade. Logo em seguida, 

no tópico dois deste capítulo, buscaremos pensar, no momento atual, qual política se 

desempenha por meio da significação recente de sexualidade LGBT. Dito de outra forma, 

dentro do marco teórico-temporal contemporâneo, analisaremos quais processos de 

significação são dados pelo direito à sexualidade LGBT a partir de uma análise dos 

discursos dos deputados federais do PT, PSOL e PCdoB em relação aos direitos sexuais, 

durante os treze anos em que o PT esteve à frente do Poder Executivo, ou seja, de 01 de 

janeiro de 2003 a 12 de maio de 2016. Acreditamos que assim é possível fazermos uma 

crítica em relação ao número de estilos de regulação moral que temos hoje e que poderão 

determinar, ou não, a produção do sujeito LGBT no futuro. A proposta é, então, 

problematizar esse futuro da sexualidade LGBT no direito. 

 

3.1.1 O Antigo Regime [da sexualidade] 

 

 Com Foucault, que buscou privilegiar o “como” em vez do “porquê” em suas 

investigações, podemos observar, em Nascimento da Biopolítica (2008 [1978-79], p.32), 

que a tecnologia de exercício de poder pelo estado absolutista era jurídico-política e 

baseada na compreensão da lei que proíbe, interdita e naturalmente pune. No período que 

antecede a formação do Estado Moderno, ou seja, antes do século XVIII, a sexualidade era 

instintiva, no sentido de que era vivenciada por si só, sem definir as identidades dos 

sujeitos como ocorre hoje, no século XXI. Havia, por exemplo, os libertinos, como 

Marques de Sade, Restif de La Bretonne e Chodelos de Laclos, todos eles pensadores e 

literatos europeus que, para escreverem seus respetivos textos, apartavam-se dos princípios 

morais do seu período, principalmente aqueles relacionados à moral sexual (SAFATLE, 

2014, sem paginação). Restif de La Bretonne, em específico, pregava o amor livre e 

pacífico dentro de uma amoralidade que não cedia a tabus como o incesto, um dos seus 

temas preferidos.  

 

[...] os libertinos do século XVIII conheceram, com sua crença de que o 

que é da ordem do sexual deveria habitar todos os poros do discurso a fim 

de que o desejo seja incitado por sua revelação discursiva. Qualquer um 

que já leu Sade sabe que o ato de falar e descrever é, neste caso, o 

principal movimento capaz de excitar o desejo. Os libertinos do século 
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XVIII, animados à sua maneira pela crença no esclarecimento produzido 

pela razão, não gozam em silêncio (SAFATLE, 2014, sem paginação). 

 

 Houve também a experiência grega e a relação pedagógica entre adultos e iniciantes 

pela prática sexual capaz de transmitir o conhecimento de mestre a discípulo 

(FOUCAULT, 2007 [1988]). Em resumo: os gregos não experimentavam a ideia de culpa 

cristã, nem encaravam o sexo como algo cientificamente analisável, apesar de haver 

comportamentos moralmente condenáveis como o “descontrole” que levava, no homem, 

aos modos efeminados, e, nas mulheres, a paixões irrefreáveis. O modo de vida grego à 

época era outro, sendo que:  

 

Esta elaboração da própria vida como uma obra de arte pessoal, ainda que 

obedecendo certos cânones coletivos, estava ao centro, me parece, da 

experiência moral, da vontade moral na Antigüidade, enquanto que, no 

cristianismo, com a religião do texto, a idéia de uma vontade de Deus, o 

princípio de uma obediência, a moral assume muito mais a forma de um 

código de regras (somente certas práticas ascéticas estavam mais ligadas 

ao exercício de uma liberdade pessoal) (FOUCAULT, 2016 [1984], sem 

paginação). 

 

 Na Antiguidade, portanto, a moral tinha por base os costumes, ou seja, os cânones 

coletivos e, com o advento do Cristianismo no séc IV, a moral passou a se estabelecer em 

códigos de regras, ou seja, em leis. 

 Sem pretender esgotar a discussão acerca da sexualidade nesse período, 

consideramos importante ter clareza de que, antes do século XVIII, a prática sexual não 

definia a sexualidade e também não forjava a identidade das pessoas como é feito 

atualmente. Então, dada a amplitude do tema proposto o corpus de análise exige um salto 

temporal da Antiguidade (século IV) para o surgimento do Estado Absolutista (século 

XV). Com o declínio do feudalismo e o surgimento dos Estados Nacionais a lógica de 

governo era a de “deixar viver ou fazer morrer” (FOUCAULT, 2008 [1979], p. 130). 

Todos os aspectos da vida dos súditos, inclusive a sexualidade, o casamento e as relações 

de parentesco, manifestavam-se por meio da intervenção do soberano, de modo que a 

própria existência do súdito era garantida pela “não ação” do soberano. Assim, o que 

poderíamos chamar de sexualidade no Antigo Regime é um modo de vida essencialmente 

reprimido, na medida em que não se podia, ou seja, não era permitido aos súditos, falar, 

escrever ou vivenciar sua sexualidade da forma que é possível compreender na atualidade. 

 Com o passar dos anos houve uma mudança nessa questão relacionada ao controle 

social. A lógica de governo ou gestão das pessoas deixou de ser hegemonicamente 
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repressiva e passou a ser exercida na forma de remanejamento social pelo entendimento 

das leis de funcionamento da sociedade. Em outras palavras e na perspectiva do recorte 

adotado nesse trabalho, qual seja, a sexualidade: houve uma transformação a respeito do 

ato de falar sobre o sexo. 

 

[...] como já disse Foucault, esta fala é uma vontade de saber baseada na 

submissão da sexualidade ao modo de descrição de uma ciência, uma 

scientia sexualis (...) um discurso científico sobre o que devo fazer para 

não ter uma sexualidade patológica (SAFATLE, 2014, sem paginação). 

 

  Trata-se então, em síntese, nesse contexto, do aparecimento do medo burguês da 

revolução e da degenerescência moral e biológica como a responsável por rearticular a 

sexualidade como uma ciência a partir do século XVIII (FOUCAULT, 2009 [1978]).  

 

3.1.2 Da era vitoriana à revolução sexual de 1968 

 

 Ainda segundo Foucault (2008 [1978-79]), o Estado Moderno pode ser 

caracterizado, também pelo viés da sexualidade, por uma situação diferenciada daquela do 

Estado Absolutista. Com o advento de fatores como urbanização, higiene, saneamento 

básico, vacinação etc., o Estado passa a ser qualificado pelo fazer viver [mais e melhor] ou 

deixar morrer [a população em situação de rua, as travestis, os povos indígenas, por 

exemplo]. Nas palavras de Foucault (2007 [1988], p. 130): “Pode-se dizer que o velho 

direito de fazer morrer ou de deixar viver foi substituído por um poder de fazer viver ou de 

rejeitar à morte”. Mais do que uma sociedade completamente governada, chega-se à 

vontade de governar por inteiro a sociedade. 

 O Estado passa a governar pela liberdade. A dinâmica passa do repressivo (sistema 

de controle) para o permissivo (sistema disciplinar). Passa a seguir cenários nos quais 

fazem com que atores (humanos e não-humanos) ajam segundo os interesses do poder 

internalizados como dos próprios indivíduos. Passa-se, assim, a um governo pelo desejo. 

Trata-se de moldar a obediência das pessoas à sociedade, por meio da disciplina, de forma 

que elas se sintam compelidas, por si só, a agir. Assim, há uma influência sobre tudo o que 

nos faz pensar a respeito de questões relacionadas à autonomia (ou não) dos nossos desejos 

e do próprio ato de pensar o pensar. 

 Passa-se a ter, de forma mais frequente, uma abordagem do indivíduo e de seus 

comportamentos pelo Estado do ponto de vista de uma permissão, ou seja, do que pode ser 
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exercido a nível legal, médico e social. O poder reformulado sob a modalidade jurídico-

política vai do repressivo-punitivo para o quase exclusivamente permissivo-disciplinar. 

Quando Foucault (2008 [1978-79]) afirma que a nova arte de governar vai se dar na 

relação de forças, quer dizer que há uma modificação grande do “como” o indivíduo irá se 

encaixar nessa arte de governar. E considerando a sexualidade como um dispositivo que 

serve à governabilidade de modo permissivo-disciplinar indaga Safatle: 

 

[...] a sexualidade seria uma forma insidiosa de sujeição que demonstraria 

como a natureza do poder não é exatamente repressiva, como se estivesse 

a reprimir uma natureza sexual, uma energia libidinal primeira e 

selvagem, mas produtiva, como se ele produzisse os sujeitos nos quais o 

poder opera? (SAFATLE, 2014, sem paginação). 

 

 Diferentemente da lei que tem por destinatário cada súdito, essa arte de governar se 

dirige: a) à população (como conjunto de processos, acontecimentos, tendências, campo de 

forças etc.); e b) à maneira de governar, ou seja, à forma como se aborda esse sujeito 

(população) e o enxerga (tendências, processos, acontecimentos, como campo de forças). 

Implica, nessa nova forma, que o poder se dirija ao sujeito sem que isso ocorra 

prioritariamente ou exclusivamente pela repressão, mas também por outras tecnologias e 

dispositivos. São outros os instrumentos que são convocados para governar, formando um 

amplo conjunto de técnicas como, por exemplo, aquelas voltadas para se estimular ou 

desestimular um discurso; para se facilitar ou dificultar uma ação; para compor uma 

identidade, como ocorre com a sexualidade em nossos dias. O que mudou é o “como” o 

Estado modula a governabilidade, ou seja, mudou-se a maneira de governar que não mais 

se foca exclusivamente na repressão.  

 Nesse sentido, Paul B. Preciado destaca: 
 

Ao distinguir entre “sociedades soberanas” e “sociedades disciplinares” 

Foucault já havia assinalado a passagem, que ocorre na época moderna, 

de uma forma de poder que decide sobre a morte e a ritualiza, para uma 

nova forma de poder que calcula tecnicamente a vida em termos de 

população, de saúde ou de interesse nacional. Por outro lado, 

precisamente neste momento aparece a nova separação 

homossexual/heterossexual (PRECIADO, 2013, sem paginação). 

 

 Então, considerando o período vitoriano como o momento do auge e consolidação 

da Revolução Industrial, bem como do surgimento de novas invenções e novas ciências, é 

possível deduzir que desse período até a Revolução Sexual de 1968 houve uma 
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transformação a respeito do ato de falar sobre o sexo. Um discurso científico objetificador 

acerca da sexualidade emergiu. 

 

[...] a partir do fim do século XVI, a “colocação em discurso” do sexo, 

longe de submeter-se a um processo de restrição foi submetido, ao 

contrário, a um processo de incitação crescente. As técnicas de poder que 

se exercem sobre o sexo não obedeceram a um princípio de seleção 

rigorosa, mas, ao contrário, a disseminação e a implantação de 

sexualidades polimórficas. A vontade de saber não parou diante de um 

tabu a ser respeitado, mas ela se animou a constituir uma ciência da 

sexualidade (FOUCAULT, 2007 [1988], p. 19). 

  

 Na mesma linha de pensamento, Safatle: 

 
Esta transformação do sexo em objeto de uma pedagogia, mutação que 

acompanha sua transformação em objeto de uma medicina, de uma 

economia e de uma reflexão jurídica: eis, muito mais do que a “hipótese 

repressiva”, a verdadeira mola produtiva do poder (SAFATLE, 2014, sem 

paginação). 

 

 É, a partir desse modo então, sob um viés científico, que podemos notar a 

sexualidade a serviço não só de discursos médico-psi, mas também de discursos religioso-

moralistas e discursos libertário-ativistas. Esses três eixos discursivos se servem da 

sexualidade e alcançam espaços institucionais, como a Câmara dos Deputados, conforme é 

possível aferir nos tópicos seguintes.  

 Assim, busca-se pensar a seguir no futuro dos direitos de LGBTs a partir de toda a 

conjuntura política-institucional atual em relação aos direitos sexuais LGBTs. 

Considerando-se a profusão de discursos científicos, religiosos e libertários sobre 

sexualidades que, mais a mais, estão de algum modo, relacionados à ideia de afirmar ou 

refutar a linearidade entre sexo (biológico), gênero (como identidade psíquica e social) e 

orientação sexual (que envolve práticas e desejos afetivo-sexuais) heteronormativos, 

fizemos um recorte empírico em quatro partidos políticos e as falas proferidas pelos 

deputados desses partidos em plenário da Câmara Federal. Dito de outra forma: busca-se, 

nos próximos tópicos, investigar quais significados ou traduções de sentidos de direitos 

para LGBTs podem ser atribuídos a essa população na contemporaneidade, tendo por 

parâmetro o Antigo Regime e o período que vai da era vitoriana, em meados do século 

XIX, até a revolução sexual de 1968. 
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3.2 O QUE NOS COMOVE E O QUE NOS MOVE: PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO 

LGBT  

 

3.2.1 O que há de novo? 

 

 A hipocrisia moral e a onda conservadora que limitam nosso presente matam 

prostitutas e travestis sistematicamente. Nada de novo. A política do controle (moral) é a 

contraparte do controle (imoral) da política. Ainda, nada de novo. Quando se trata da 

macropolítica, é possível entender como as grandes instituições (igrejas e demais 

corporações) usam a norma, respaldada pela lei, para se impor a todos aqueles que queiram 

transgredi-la. Continuamos sem nenhuma inovação. Mas a macropolítica hoje nos revela 

que o objetivo do Estado já não é mais o de matar o indivíduo e sim o de torná-lo “feliz” 

mediante o governo pelo desejo. É essa a inovação. Trata-se de fazer viver mais e melhor 

[os evangélicos, os militares e poucos outros] e deixar morrer [os LGBTs, os jovens 

negros, os deficientes físicos]. Assim, observamos a política sexual macro que reverbera na 

forma de micropolíticas moralistas da sexualidade como uma das formas de deixar morrer. 

Nesse sentido, Rolnik: 

 

É evidente o grande perigo que representa a atual derrocada mundial das 

esquerdas, provocada pela ascensão ao poder de forças 

macropolíticamente reacionárias e micropoliticamente reativas e 

conservadoras. Entretanto, é precisamente a gravidade dessa experiência 

que nos leva a perceber que não basta atuar macropoliticamente. Por que 

não basta? Porque, por mais que se faça no plano macropolítico, por mais 

brilhante que sejam as ideias e as estratégias, por mais corajosas que 

sejam as ações, por mais êxito que tenham, por menos autoritárias e 

corruptas que sejam, do ponto de vista micropolítico o que se consegue é 

uma reacomodação do mapa vigente, na melhor das hipóteses com um 

grau de desigualdade econômica e social um pouco menor. E tudo volta 

para o mesmo lugar, exatamente aquele do qual pretendíamos sair 

(ROLNIK, 2016, sem paginação). 
 

 Segundo Rolnik (2016, sem paginação), seria a hora de as pessoas contrárias às 

ideias defendidas pela “bancada BBB” investirem nas boas consciências que se sossegam 

com a eficiência daquele grito anti-opressão nos julgamentos cotidianos, ou seja, investir 

na micropolítica. Parafraseando Márcia Tiburi (2015), falar com um fascista. Seria o 

momento de se falar com o vizinho, com o tio, com os amigos sobre política sexual. Isso 

porque a imoralidade da (macro)política sobrevive graças à (micro)política da moralidade 

(ROLNIK, 2016, sem paginação).  
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É nesta direção [micropolítica] que se move um novo tipo de ativismo, 

que vem se propagando na sociedade brasileira e que se caracteriza 

precisamente pela invenção de múltiplas formas de ação micropolítica em 

seu sentido ativo [como o “bundaço” para o Temer e a “chuva de glitter” 

para o Bolsonaro]. Estas talvez já não caibam no imaginário das 

esquerdas, sobretudo em sua versão partidária e sindical, e menos 

ainda no binômio esquerda versus direita (ROLNIK, 2016, sem 

paginação, destaque nosso). 

 

 Seria o momento, então, de não apostarmos tanto na luta por direitos mediante 

partidos políticos e sistema representativo macropolítico? Pensemos na possibilidade de 

que “há um dispêndio de energia voltada para o Estado” (COLLING, 2015, 14), uma vez 

que, à primeira vista, é o que parece. Buscar revelar os dados que corroboraram ou 

rechaçam essa ideia é a intenção deste trabalho, principalmente por meio da análise dos 

discursos dos deputados federais do PT, PSOL e PCdoB em relação aos direitos sexuais 

LGBT, mas também pela leitura crítica dos seus respectivos estatutos e performatividades 

dos deputados antes de serem eleitos, quando puderam se comprometer com a ABGLT, 

por exemplo, e em plenário da Câmara após eleitos, portanto. Além disso:  

 
Há uma questão de fundo que é significativa na política da sexualidade: a 

viragem da década de 80/90 para um sistema de proteção dos direitos 

sexuais em equiparação com direitos humanos. É isso que dá o sentido 

maior para os debates parlamentares ocorrerem, pois esses discursos 

jurídicos sexuais estão sendo desenvolvidos pela jurisprudência, são 

recepcionados pelo direito e contaminados pela perspectiva liberal, base 

do sistema jurídico. E isso faz com que as pautas também se estruturem 

dessa forma. O que gera um discurso que independe de ser de esquerda 

ou de direita, pois a pauta é dada em um sentido global. Em outras 

palavras: está em todos os países do ocidente. Não é pauta da esquerda ou 

da direita (MONICA, 2016, mimeo). 

 

 Somos mais vezes estimulados a sentir a diferença quando ela tem um sentido 

político. Quando essa diferença é positivada no direito, ou seja, quando ela passa por um 

processo político-legiferante de significação em norma emanada pela autoridade estatal, 

vemos movimentos sociais que buscam tensionar o Estado a ter uma atuação cada vez mais 

condizente e articulada com uma dinâmica de sociedade em constantes mutações. Esses 

sujeitos que tensionam o Estado conseguem reforçar seu direito a ter direitos e atuam, hoje, 

pela criação contínua de novas demandas.    

 Ao realizar um estudo de como a comunidade LGBT busca efetivar, no meio 

estatal, melhor proteção aos direitos das sexualidades e identidades de gênero não-
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hegemônicas, devemos analisar a importância da linguagem como configuradora das 

relações sociais e, portanto, da própria sociedade.  

 Os símbolos não são arbitrários
25

; dentro de uma cadeia de ação, todos os 

elementos fazem diferença – e até mesmo o não fazer diferença produz um efeito diferente.  

Nesse sentido, temos por hipótese que o movimento LGBT, fazendo militância nos 

partidos políticos de esquerda durante 13 anos em que um partido massa
26

, ou seja, o 

Partido dos Trabalhadores
27

, esteve a frente do Executivo, por exemplo, pode fazer com os 

deputados desses partidos sigam as diretrizes de seus respectivos estatutos e convenções 

partidárias. Assim, a militância LGBT, por meio de advocacy ou “advocacia de causa” 

(cause lawyering)
28

 no PT, PSOL e PCdoB exerce um programa de ação que possibilita 

reformular ou, pelo menos, fazer diferença em relação aos efeitos das ações promovidas 

pela “bancada BBB” na Câmara dos Deputados acerca dos signos linguísticos de direito 

sexuais LGBT: liberdade, igualdade, privacidade, autonomia, integridade e dignidade 

(MAINWARING e SCULLY, 1995; IPPF, 2008).  

Mesmo reconhecendo não ser possível, neste trabalho, entrar em análise 

aprofundada sobre o fenômeno partidário, ou seja, em relação à necessidade dessas 

                                                           
25 

 “Utilizamos aqui a palavra símbolo para designar o signo linguístico ou, mais exatamente, o que 

chamamos de significante. [...] O símbolo tem como característica não ser jamais completamente arbitrário; 

ele não está vazio, existe um rudimento de vínculo natural entre o significante e o significado. O símbolo da 

justiça, a balança, não poderia ser substituída por um objeto qualquer, como um carro, por exemplo. A 

palavra arbitrário requer também uma observação. Não deve ser a ideia de que o significado dependa da 

livre escolha do que fala [...] não está ao alcance do indivíduo trocar coisa alguma no signo, uma vez que 

esteja ele estabelecido num grupo linguístico; queremos dizer que o significante é imotivado, isto é, arbitrário 

em relação ao significado, com o qual não tem nenhum laço natural na realidade” (SAUSSURE, 1988, 82-

83). 
26

 Partidos são organizações políticas que visam influenciar ou gestar políticas governamentais. Dentre 

essas organizações os partidos “de massa”, segundo ideia defendida, no início dos anos 1950, por Maurice 

Duverger, são partidos formados por “[...] grandes contingentes da população [que] perceberam que só 

conseguiriam atingir metas comuns e alcançar reivindicações através da participação política estruturada [na 

forma de um partido político, cujo] próprio tamanho fez com que tivessem que ser mais organizados, 

disciplinados e coesos” (apud COIMBRA, 2011, sem paginação). 
27

 Para fins desse trabalho e de acordo com as características elencadas na nota de rodapé de número 

26 considera-se que o Partido dos Trabalhadores é um partido de massa em função da dinâmica empreendida 

pelo partido no início do governo Lula, em 2003. No entanto, passados 13 anos, podemos dizer que o PT 

conduziu a esquerda a um impasse. Ou seja, a esquerda foi, de modo geral, descreditada em relação às suas 

pautas progressistas no ano de 2016. Nesse sentido é que podemos justificar nossa escolha em analisarmos os 

discursos dos parlamentares petistas, psolistas e pcdbistas. Em resumo: é preciso distinguir com clareza a 

defesa de uma pauta progressista da defesa de um partido. Pretendemos fazer isso com uma análise crítica a 

essas legendas. Considerarmos pura e simplesmente que quanto mais à esquerda do espectro ideológico o 

partido político se encontra, maior seria a probabilidade de encontrarmos posturas político-discursivas em 

favor dos LGBTs pode ser um erro. Assim é que acreditamos ser razoável investigarmos os motivos de os 

deputados do PT, PSOL e PCdoB, partidos do espectro político-esquerdista, não efetivarem ou nem 

pautarem, na Câmara dos Deputados, os direitos sexuais LGBTs ao longo de 13 anos. 
28 

 Ação em que ativistas de grupos/movimentos sociais mobilizam-se pela demanda de ampliação ou 

de reconhecimento de direitos de parte da população (MACIEL, 2015). 
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instituições para o mundo social diante dos problemas e paradoxos da Ação Coletiva, da 

Escolha Social e do Paradoxo do Voto, entendemos, com base em Mainwaring e Scully 

(1995), que, na América Latina, com a onda de redemocratização a partir dos anos 1980, a 

instituição que aparece no centro das propostas sobre o sucesso ou o fracasso dos novos 

regimes
29

 são os partidos políticos. Importa-nos assim ter clareza de que é por meio dos 

partidos políticos que a democracia representativa, apoiada em cidadãos que confiam em 

agentes políticos, torna-se possível. Isso ocorre a ponto de ser admissível a um partido 

político assumir, ou não, estratégias partidárias programáticas, como a estratégia ou pauta 

identitária, a qual se configura como uma das linhas de nosso estudo.  

 Acerca da questão identitária, adotamos o conceito trazido à baila por Judith Butler 

em Problemas de Gênero - feminismo e subversão da identidade (2015 [1990]), qual seja: 

identidade como performatividade.  

A identidade performativa, então, possibilitou a Butler trabalhar com a ideia de que, 

quando se afirma, por exemplo, no nascimento de uma criança, que se trata de “um 

menino”, para a grande maioria das pessoas, essa fala/afirmação é um ato descritivo, ou 

seja, para o senso comum, apenas narra um fato dado. Contudo, Butler se baseia na crítica 

que Derrida faz a John Austin, afirmando que, na verdade, ao se afirmar uma situação 

como a do exemplo acima, aquele que afirma/exerce a ação de afirmar realiza uma 

performatividade, a qual não só conta/narra o fato dado, mas também impõe um “dever 

ser”.  Nenhum signo pode ser completamente encerrado dentro de um contexto, então, 

qualquer ato de fala pode ser recortado e retirado do contexto, de forma a ser “re-citado”. 

Isso é o que Butler faz, ao expor que feminilidade e masculinidade são citações forçadas de 

uma norma, mas que podem ser ressignificadas. Butler afirma que é necessário um 

processo de interpelação para estabelecimento da performatividade de gênero: o indivíduo, 

além de ser “citado” como menino precisa reconhecer a si mesmo como menino e é essa 

dupla relação que irá produzir o efeito de verdade do gênero (SALIH, 2012). 

Desse modo, o processo de (des)construção do sujeito, para Judith Butler, deve 

estar focado no discurso. Ainda segundo a autora, a nossa única possibilidade de ser, agir e 

compreender o mundo está nos limites discursivos. Assim, não existe liberdade de escolha 

de gênero; o que existem são possibilidades de ações dentro dos discursos previamente 

montados para os gêneros. Em poucas palavras, a performatividade de gênero é tudo aquilo 

                                                           
29 

 A expressão “regimes” é utilizada aqui no sentido de abarcar a forma de governo republicana no 

Brasil; a forma de estado federativo; o sistema de governo presidencialista e o regime de governo 

democrático brasileiro. 
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de que nós não consigamos escapar; é tudo aquilo que é exercido, a todo momento, por 

todas as pessoas. Trata-se, então, de um ato de fala que gera uma sequência de atos que dão 

a impressão de identidade (BUTLER, 2015 [1990], 222-244): o corpo não é masculino ou 

feminino, o corpo exerce uma performatividade feminina ou masculina. 

 

3.2.2 O corpus de estudo
30

 

  

 Fizemos, nos tópicos anteriores, um esforço no sentido de esboçar o processo 

histórico de transformação pelo qual passou a sexualidade – e o sistema de significação dos 

gêneros –, a seguir, entraremos no “modo como a linguagem dos direitos, em particular 

dos direitos humanos, vem sendo acionada para reconfigurar a já antiga movimentação de 

diferentes ‘minorias sexuais’ contra o estigma e a discriminação” (CARRARA, 2015, p. 

325).  

Segundo a International Planned Parenthood Federation, organização engajada 

com o planejamento familiar e os direitos humanos: 

 

Os conceitos de direitos reprodutivos e direitos sexuais são invenções 

decididamente contemporâneas. As definições com as quais contamos 

hoje foram originalmente adotadas em conferências intergovernamentais 

da Organização das Nações Unidas (ONU), que tiveram lugar na segunda 

metade dos anos 1990 (Conferência Internacional de População e 

Desenvolvimento, Cairo, 1994, e IV Conferência Mundial das Mulheres, 

Pequim, 1995). [...] Finalmente, em 2011, o Conselho de Direitos 

Humanos da ONU adota a resolução “Direitos Humanos, orientação 

sexual e identidade de gênero”. [Desde então, busca-se firmar no cenário 

internacional que] Direitos Sexuais referem-se a normas específicas 

que emergem, quando Direitos Humanos existentes são aplicados à 

sexualidade. Estes direitos incluem liberdade, igualdade, privacidade, 

autonomia, integridade e dignidade de todas as pessoas; princípios 

reconhecidos em muitos instrumentos internacionais que são 

particularmente relevantes para a sexualidade. Direitos Sexuais oferecem 

uma abordagem que inclui, mas vai além da proteção de identidades 

particulares. Direitos sexuais garantem que todos tenham acesso a 

condições que permitam a plenitude e a expressão da sexualidade livre de 

                                                           
30

  Dada à amplitude do tema proposto, nesse tópico da dissertação iremos tratar apenas do principal 

corpus de análise de toda a dissertação, ou seja, dos discursos dos deputados dos quatro maiores partidos 

políticos de espectro político “esquerdista” em número de filiados, segundo o Sistema de Filiação Partidária – 

Filiaweb, do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. Todavia, esclarecemos que ao longo desse texto dissertativo 

discorremos sobre outras questões e indicadores como os estatutos desses partidos estudados, as cartas de 

princípios desses partidos, as resoluções que resultaram das convenções partidárias e os termos de 

compromisso que os deputados desses partidos assinaram ou deixaram de assinar com a ABGLT antes de 

serem eleitos ou reeleitos nos pleitos de 2003 a 2016, para, somados ao corpus de análise principal, 

avaliarmos os níveis de coerência ideológico-partidária de PT, PSOL, PCdoB e PSTU com a pauta LGBT.   
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qualquer forma de coerção, discriminação ou violência e dentro de um 

contexto de respeito à dignidade (INTERNATIONAL PLANNED 

PARENTHOOD FEDERATION, 2008, destaque nosso). 

 

 Diante do que foi exposto até podemos dizer que decidimos fazer dessa invenção 

contemporânea nosso conceito chave ou categoria de análise para os três grandes nós de 

apreciação dos dados. Ou seja, para explorar os processos de significação LGBT neste 

trabalho tomamos os direitos sexuais como sendo nosso recorte material de pesquisa
31

 e os 

consideramos em relação à política sexual, pelo viés da análise do
32

 discurso dos deputados 

federais eleitos e reeleitos de 2003 a 2016.   

 Nosso critério de seleção dos deputados foi separar aqueles que, em plenário da 

Câmara, durante os 13 anos de governo PT à frente do Poder Executivo Federal, fizeram 

menção a qualquer um dos três grandes nós ou categorias de análise do trabalho: LGBT, 

direitos sexuais e política sexual.  

 Com isso, nosso corpus de análise principal foi composto, inicialmente, por 

comportamentos, discursos e votos de duzentos e seis (206) deputados do PT, doze (12) 

deputados do PSOL e trinta e três (33) do PCdoB. Isso porque o PSTU não elegeu nenhum 

deputado ou deputada durante o período analisado, apesar de ter tido nove (9) candidatos 

ao pleito de 2010 que formalmente se compromoteram com a causa LGBT, por meio da 

ação “Voto contra a Homofobia, Defendo a Cidadania”, da ABGLT.  

 Dentre os deputados eleitos, durante quatro mandatos eletivos, da 52ª a 55ª 

legislatura, período compreendido entre 2003 a 2016, apenas trinta e cinco (35) do PT, 

cinco (5) do PSOL e nove (9) do PCdoB de algum modo, mencionaram em seus 

respectivos discursos, na tribuna da Câmara, termos relacionados às categorias de análise 

ou nós: a) LGBT; b) direitos sexuais e c) política sexual. Foi assim que chegamos a 

duzentos e quarenta e três discursos (243) proferidos em plenário da Câmara pelos 

deputados federais dos três
33

 maiores partidos políticos do espectro esquerdista. Então, 

durante treze anos de governo dos Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, 

                                                           
31

  O recorte material são os direitos sexuais, o recorte temporal são os 13 anos do governo PT e o 

recorte espacial é a Câmara dos Deputados. 
32

   Referimos-nos aqui à análise “do” discurso e não análise “de” discurso no sentido de que essa 

primeira expressão compreende um recurso metodológico procedimental mais amplo que o segundo. Em 

resumo: a análise do discurso aqui empreendida não é, como frequentemente se presume, especialmente nas 

Ciências Sociais, um método de análise de discurso com base teórica mais sofisticada, mas sim, nas palavras 

de van Dijk (2015, p. 11), um tipo de análise ou estudo crítico do discurso que admite muitas maneiras ou 

abordagens de avaliação, tais como análise formal, análise funcional etc. 
33

  O PSTU não elegeu nenhum deputado ou deputada durante o período analisado. 
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extraimos todo esse material sobre o qual a pesquisa repousa e que de algum modo 

significam resultados da militância LGBT nos partidos estudados. 

 A escolha destas três categorias de análise deve-se em razão das questões que 

foram, precipuamente, aduzidas pela jurisprudência e por acreditarmos serem elas capazes 

de nos permitir analisar quantidade considerável de dados de forma a obtermos 

significância estatística.   

 Em resumo: do total de dados sopesados, foi realizado inicialmente um exame 

manual no site da Câmara dos Deputados (2016) no qual buscamos, primeiramente, as 

listas de todos os deputados federais do PT, PSOL, PCdoB e PSTU que tiveram ou têm 

mandato eletivo no período sob análise. Na ocasião localizamos, no total, duzentos e 

cinquenta e um (251) parlamentares. Em seguida, ainda no site em questão, fizemos, para 

cada deputado do PT, do PSOL e do PCdoB, uma pesquisa no campo “banco de 

discursos”, tendo por referência apenas a categoria LGBT. Encontramos cinquenta e seis 

(56) deputados
34

 e, a partir dessa triagem, deparamo-nos com um total de mil duzentos e 

vinte e oito (1.228) menções à expressão “LGBT”, em duzentos e quarenta e três (243) 

discursos / ocasiões referentes ao período de treze anos de um partido de esquerda à frente 

do governo federal.  

 A coleta se deu na página oficial da Câmara dos Deputados no formato “.pdf”. Em 

seguida, esses textos foram configurados no formato “.txt” para análise semiautomática 

com o software de computador WordSmith Tools - versão 7.0 (SCOTT, 2016) e que será 

metodológico-procedimental melhor detalhado no subtópico a seguir.  

 

3.2.3 Estudos Críticos do Discurso (ECD)
35

 e sua aplicação no presente trabalho 

  

 Tomando gênero e sexualidade como construtos discursivos (FOUCAULT, 2009 

[1971]) performaticamente iterados ou subvertidos (BUTLER, 2015 [1990]), este trabalho 

busca aferir que níveis de coerência ideológica-partidária existem entre o que é 

formalmente assumido pelo PT, PSOL, PCdoB e PSTU em seus respectivos estatutos 

(2015; 2010; 2011 e 2014) quanto aos direitos sexuais, e a atuação efetiva, na Câmara dos 

                                                           
34

   Dos 251 deputados incialmente encontrados, apenas 35 deputados do PT, 5 do PSOL e 9 do PCdoB 

mencionaram a expressão LGBT em plenário da Câmara ao longo de 13 anos de “governo esquerdista”. 
35

  Cabe relembrarmos que nosso principal referencial teórico metodológico-procedimental se apoia em 

van Dijk. Já o principal referencial metodológico-conceitual se apoia em Foucault e o mais importante 

referecial metodológico-atitudinal dessa dissertação se baseia em Butler como demonstrado ao longo do 

trabalho. 
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Deputados, de seus mandatários políticos acerca da tradução em texto de lei desses 

mesmos direitos. Pretende-se, assim, testar a hipótese de que, considerando as questões 

LGBT a partir das diretrizes expressas nos mencionados estatutos, bem como os resultados 

de pesquisas com os discursos proferidos pelos deputados federais desses partidos no 

período compreendido entre 01 de janeiro de 2003 e 12 de maio de 2016 em plenário da 

Câmara Federal, referidos deputados apresentaram posicionamentos conservadores em 

relação à temática dos direitos sexuais LGBT e política sexual.  

 Assim, procedemos, metodologicamente, com base na técnica de Estudo Crítico do 

Discurso (ECD) que, na perspectiva de van Dijk (2015, p. 10-11), são domínios de práticas 

acadêmicas, ou seja, uma transdiciplina distribuída por todas as ciências humanas e sociais 

apoiada em métodos ou abordagens de estudo bastante diferentes como: análise gramatical 

dos discursos proferidos pelos deputados; análise retórica da fala de deputados em 

ambientes diversos; análise do repertório vocabular utilizado pelos deputados em discursos 

proferidos em plenário da Câmara; análise semântica da significação ou da relação entre os 

signos LGBTs e dos direitos sexuais com seus referentes ou análise de estruturas 

específicas do discurso como a narrativa e argumentação, por exemplo. 

 Cabe destacar também que entendemos por metodologia não só um conjunto de 

técnicas e procedimentos utilizados para a construção de um trabalho científico. 

Incorporamos aqui, nesse tópico do capítulo 3, também a dimensão teórica da investigação 

com o marco teórico-procedimental apoiado em van Dijk (2008), os setores de 

conhecimento, os processos de estudo, a natureza dos dados, o grau de generalização dos 

resultados e o controle metodológico (GUSTIN, 2006, p. 83-113). 

 Então, como a análise discursiva não pode ser dissociada do contexto, dos atores 

sociais e das instituições envolvidas na produção do discurso e partindo dos eixos 

temáticos sobre os quais se propõe a pesquisa, utilizamos, nesse tópico da dissertação, 

como marco teórico-procedimental, ou seja, como nosso método lógico, as contribuições 

do linguista Teun A. van Dijk (2015) no que se refere ao controle da (re)produção 

discursiva da dominação da sociedade na política. Tal medida justifica-se porque referido 

autor, no livro Discurso e poder (2015), mais especificamente em seu sétimo capítulo, 

intitulado “Discurso político e cognição política”, empreende-se a analisar os aspectos 

mentais compartilhados pelas pessoas enquanto atores políticos. van Dijk também 

argumenta em mencionado livro que é necessário relacionar estruturas discursivas com 

estruturas sociais para realizar pesquisa social relevante, ou seja, estudar com rigor as 
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estruturas que corroboram e as que subvertem a reprodução do racismo, do sexismo e da 

LGBTfobia por exemplo. Em outras palavras: van Dijk busca estabelecer métodos, foco e 

metas dos ECDs a fim de que sejam capazes de contribuir para a mudança social. Nesse 

sentido, acreditamos que referido autor metodológico-procedimentalmente nos 

instrumentaliza nessa pesquisa ativista pró-LGBT. Além disso, sobre o pensamento de van 

Dijk, Frederico Westphalen diz: 

 

Sua teoria sobre a relação entre discurso político e cognição política tem 

um elemento crucial que a diferencia de outros estudos sobre o assunto, a 

saber, os "modelos mentais, que servem como a interface necessária entre 

as cognições políticas socialmente partilhadas, de um lado, e as crenças 

pessoais, do outro” (p. 202). Assim, van Dijk trata de vários conceitos 

basilares que compõem a "memória episódica" (formada por experiências 

pessoais e modelos subjetivos), e a "memória social" (formada por 

conhecimento, atitudes, ideologias, normas, valores e modelos 

socialmente compartilhados) que entram em jogo na construção do 

discurso político. O autor conclui que a fala e a escrita políticas se 

relacionam ao contexto e ao evento político imediatos, porém o que tem 

um peso capital são os modelos que os participantes constroem do 

contexto interacional e comunicativo (WESTPHALEN, 2010, p. 113). 

  

 Percebe-se assim que a finalidade de van Dijk é conceber instrumentos de análises 

críticas considerando o triângulo discurso-cognição-sociedade. Os ECD utilizam dessa 

chave triangular para investigar a manifestação e reprodução discursiva de processos 

sociais nos abusos de poder e nas dominações sociopolíticas tais como: o racismo, o 

machismo, a LGBTfobia e outras formas de desigualdade. O método porposto por van 

Dijk, portanto, permite robustecer as formas discursivas de resistência e luta contra a 

dominação e é nessa perspectiva que tal referencial teórico se justifica para esse trabalho. 

 Os ECD não são meros métodos de análise de textos, falas ou discursos como são 

as Análises de Conteúdo. Os ECD, enquanto método promovido por van Dijk, significam 

mais do que um arcabouço teórico linguístico para compreender várias técnicas que 

colaboram entre elas em um projeto com um conhecimento comum a elas, qual seja: a 

crítica. Significa então que é um modo de organizar o pensamento sobre os discursos que 

pode atravessar muitas disciplinas das ciências sociais, tais como análise gramatical 

(sintática), semântica, pragmática, narrativa, argumentativa, de gênero, ideológica, 

epistêmica, multimodal etc, e que podem dar uma espécie de unidade à análise. 

 À vista disso, as organizações inserem, dentro de uma relação de interseção porosa 

com o tecido social, uma gama variada de discursos que é mediada pela Comunicação e 

que merece atenção, principalmente sob a ótica do Direito e da Sociologia. Logo, 
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compreender a forma com que os deputados federais que encampam as causas LGBTs na 

Câmara dos Deputados Federais buscam construir e legitimar direitos para seus 

representados torna-se uma pesquisa instigante tanto para o estudo do Direito como da 

Sociologia, revelando uma aproximação interdisciplinar desses setores do conhecimento. 

 Por interdisciplinaridade neste trabalho entendemos uma coordenação de conteúdos 

pertencentes a disciplinas variadas (no próprio campo do Direito ou campos conexos) 

(ALVARENGA et alii, 2011, p. 3-68). Há uma união de conteúdos, uma articulação que 

permite desvendar o objeto da pesquisa. Há, aqui, uma combinação entre Sociologia da 

Sexualidade, Ciência Política, Novos Direitos e Linguística. 

 Importa ressaltar que é o próprio objeto de estudo – direitos sexuais LGBTs na 

Câmara dos Deputados, que exige a interdisciplinaridade (GUSTIN, 2006, p. 89). 

 Já em relação aos processos de estudo, o tipo de pesquisa proposto é jurídico-

exploratória e político-descritiva. Isso significa que os processos mentais são raciocínios 

indutivos porque têm por objetivo ampliar o alcance dos conhecimentos, ou seja, as 

conclusões serão mais amplas do que os dados ou premissas dos quais derivam. Em outras 

palavras, vamos analisar quatro partidos e duzentos e cinquenta e um (251) deputados 

federais, mas poderemos ampliar os resultados para uma análise de tendência dos 35 

partidos políticos brasileiros e 513 membros da Câmara Federal (GUSTIN, 2006, p. 91). 

Todavia, o grau de generalização dos resultados da pesquisa está delimitada quanto ao 

assunto (direitos sexuais LGBT) e quanto à extensão (na Câmara dos Deputados). Portanto, 

trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa com amostragem intencional pura (ou 

não probabilística) já que, os participantes e objeto da pesquisa foram escolhidos segundo 

os interesses do pesquisador e orientadores (GUSTIN, 2006, p. 93-94). Em resumo, as 

estratégias metodológicas (técnicas) são: survey (exame) e pesquisa diagnóstica; os 

procedimentos são: observação dirigida ao site da Câmara e à Tv Câmara, coleta e análise 

de documentos, análise de conteúdo etc. Trata-se, portanto, de pesquisa de campo com o 

controle metodológico sendo realizado mediante triangulação a fim de apontar os 

“padrões” que vão corroborar as conclusões (BAUER et ali, 2015, p. 17-19). Faremos 

então o cruzamento de três grandes fatores: 1) São múltiplos observadores atuando 

diretamente nesta pesquisa (o mestrando, o orientador e o coorientador); 2) Os 

pesquisadores entram com muitos paradigmas teóricos comuns, mas também com outros 

paradigmas teóricos diferentes (o mestrando é ativista LGBT, o orientador é filósofo e o 

coorientador é jurista com expertise em sexualidades); 3) Serão considerados outros 
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indicadores objetivos de análises preexistentes, como por exemplo, as atuações de grupos 

parlamentares por meio de bancadas na Câmara dos Deputados, realizado pela Agência 

Pública, equipe jornalística brasileira sem fins lucrativos que noticia reportagens e dados 

livremente reproduzidas por uma rede de mais de 60 veículos, sob a licença creative 

commons
36

. 

 Tendo em vista tudo isso é que, para o período analisado, encontramos cinquenta e 

seis (56) deputados e deputadas dos partidos em questão que, em plenário da Câmara, de 

algum modo, fizeram menção aos termos “LGBT”, “direitos sexuais” e “política sexual”, 

os quais também chamamos de três grandes “nós”.  

 A exploração analítica qualitativa dos dados coletados compreendeu um processo 

de codificação dos nós por meio da (re)leitura dos discursos dos deputados e dos estatutos 

(2015; 2010, 2011 e 2014) em unidades de texto, ou seja, associamos uma expressão ou 

palavra que foi compilada quantitativamente de acordo com um dos três grandes nós a que 

se referem. Por exemplo: a expressão ou unidade de texto “as direções partidárias, 

delegações e cargos com função específica de secretarias deverão ter paridade de gênero 

(50% de mulheres e 50% de homens)”, no art. 22 do Estatuto do PT (2015), foi codificada 

sob o nó “direitos sexuais” por considerarmos a expressão “paridade de gênero” o léxico 

que carrega uma ideia de igualdade, um dos princípios dos direitos internacionalmente 

reconhecidos como relevante para a sexualidade. 

 A distribuição desses discursos pode ser verificada na Figura 16 abaixo, elaborada a 

partir da lista geral de palavras
37

. A tabela mencionada foi preparada apenas com as 

palavras conteúdo, a fim de delimitarmos as dimensões e densidade lexical das falas dos 

deputados do PT, PSOL e PCdoB. A lista de palavras-conteúdo é bastante situada 

tematicamente, uma vez que a frequência com que aparecem nos discursos podem revelar, 

inclusive, posicionamentos ideológicos. 

 

                                                           
36

 http://apublica.org/2016/02/truco-as-bancadas-da-camara/ 
37 

 A lista geral compreende palavras funcionais, ou seja, os artigos que dão sentido individual aos 

substantivos, preposições e conjunções, bem como as palavras conteúdo, ou seja, substantivos, adjetivos etc. 
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FIGURA 14 

Quantas menções apareceram de cada um dos termos / nós*? 

LGBT¹ 

¹homossexuais, comunidade, minorias 

Direitos sexuais² 

 

²liberdade, igualdade, privacidade, autonomia, integridade e 

dignidade 

Política sexual³ 

³Estado, contra, governo, nacional, povo, sociedade, violência, 

política,  

Palavra 

conteúdo 

encontrada 

Frequência  

(nº de vezes) 

Ocasiões / 

discursos 

Palavra 

conteúdo 

encontrada 

Frequência  

(nº de vezes) 

Ocasiões / 

discursos 

Palavra 

conteúdo 

encontrada 

Frequência  

(nº de vezes) 

Ocasiões / 

discursos 

PT PSOL PCdoB % quant. % PT PSOL PCdoB % quant. % PT PSOL PCdoB % quant. % 

LGBT 1088 114 26 0,71 243 100 Direitos 874 331 207 0,24 154 72,67 Estado 542 474 162 0,16 118 55 

Todos 496 236 102 0,16 159 76 Humanos 568 335 121 0,21 149 70,18 Contra 467 256 104 0,11 172 80 

População 321 175 97 0,13 144 68,4 Mulheres 466 274 99 0,18 145 68,43 Governo 447 397 208 0,14 188 88 

     Luta 315 126 67 0,10 89 42,23 Nacional 463 358 314 0,15 91 42,7 

     Lei 303 267 192 0,15 117 54,92 Povo 414 372 225 0,13 143 67,1 

     Ter 300 122 148 0,12 143 67,33 Sociedade 402 274 201 0,12 137 64,3 

          Violência 326 113 192 0,08 85 39,9 

          Política 317 283 136 0,10 92 43,1 

Tabela contendo lista de palavras conteúdo com WordList - Grandes nós (LACERDA, 2017).
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 A fim de comparar, também pelo software, quais palavras são mais frequentes na 

lista geral, WordList da Figura 14, em relação a outro repertório de referência, qual seja, os 

Estatutos do PT (2015), PSOL (2010), PCdoB (2011) e PSTU (2014), a segunda 

ferramenta utilizada foi a KeyWords, para indicar palavras-chave. O procedimento seguido 

no software para extração de palabras-chave pode ser resumido da seguinte forma: (1) 

Elegemos primeiramente nosso material de estudo, que foram as palavras conteúdo da 

Figura 14, e nosso material de referência, que são os Estatutos dos quatro partidos 

esquerdistas
38

; (2) Realizamos a compilação dos 243 discursos dos 56 deputados que, em 

algum momento, ao longo de 13 anos de governo PT, mencionaram de algum modo LGBT 

em plenário de Câmara tendo por resultado o apresentado na Figura 14; (3) Realizamos a 

conversão do formato pdf para txt (formato processado pelo WordSmith Tools) e a limpeza 

dos discursos (retirada de imagens, número de páginas e demais anotações que não fazem 

parte do texto propriamente dito); (4) Comparamos as frequências através da prova 

estatística escolhida por nós, qual seja, uma avaliação isolada dos discursos dos deputados 

do PT com seu respectivo Estatuto; (5) Obtivemos como resultado da comparação um 

significante estatístico (segundo nosso nível de significância), ou seja, obtivemos uma lista 

de palavras-chave dos quatro maiores partidos políticos do espectro esquerdista no que diz 

respeito a pauta de direitos sexuais LGBTs. Esse resultado pode ser visualizado a seguir, 

ou seja, no gráfico nuvem que foi gerado no WordSmith Tools – versão 7.0 (SOCOTT, 

2016):

                                                           
38

 Materiais de referência são também formatados como listas de frequência de palavras e podem ser também 

conhecidos como ‘corpus de controle’, já que funcionam como termo de comparação para as análises. A 

função desse material é a de fornecer uma norma com a qual se fará a comparação das frequências do 

material de estudo. A comparação é feita através de uma prova estatística selecionada pelo usuário do 

software no próprio WordSmith Tools – versão 7.0 . 
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FIGURA 15 

 

Gráfico nuvem contendo as palavras mais acionadas pelos deputados em discurso na Câmara Federal (LACERDA, 2017). 
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 A visualização de dados na forma de nuvem de palavras, acima, é uma forma de 

apresentar as expressões das temáticas mais frequentes nas indexações de discussões 

acerca da política sexual partidária esquerdista, em âmbito legislativo federal, para a 

comunidade LGBT. 

 Assim colocados os dados, podemos analisar os discursos com seus fatores 

extralinguísticos, tais como o contexto de fala, a relação do falante com o ouvinte e o 

momento histórico, nessa pesquisa linguístico-discursiva que problematiza também: (1) Os 

discursos proferidos pelos deputados federais em plenário da Câmara constroem 

estereótipos LGBT? (2) Esses deputados individualizam o problema social da LGBTfobia? 

(3) Os deputados federais do PT utilizam estratégias discursivas para apresentarem os 

direitos sexuais como direitos menos importantes? (4) Qual o papel da militância LGBT na 

construção da representação social dos direitos sexuais LGBT? 

 A representação abaixo busca ilustrar a relação assimétrica entre deputados do PT, 

PSOL e PCdoB que, em tese, compartilhariam de mesma ideologia partidária, expressas 

em seus respectivos Estatutos (2015, 2010 e 2011). Esse quadro constitui uma “releitura” 

do quadrado ideológico proposto por Van Dijk (2015, p. 253).  

FIGURA 16 

Quadrado ideológico da sexualidade LGBT na Câmara dos Deputados, na perspectiva dos deputados do PT, 

PSOL e PCdoB (LACERDA, 2017). 

 

 No primeiro item, “Enfatizar aspectos positivos sobre nós, deputados da esquerda”, 

aferimos que, nos casos em que as pessoas LGBTs foram citadas ou lembradas por algum 

dos deputados em plenário da Câmara (1.228 vezes), tais fatos ocorreram, na maioria das 

ocasiões, de uma forma diluída no discurso de defesa dos direitos humanos com outras 

pessoas marginalizadas e oprimidas pelo sistema, como os povos indígenas, os jovens 

negros, as mulheres economicamente menos favorecidas no contexto social e deficientes 

 Enfatizar aspectos positivos [sobre nós, deputados da esquerda, em relação a eles, 

LGBTs] (“defendemos a causa LGBT”); 

  

 Enfatizar aspectos negativos [sobre eles, LGBTs, em relação a nós, deputados] (“eles 

estão enfraquecendo a esquerda na medida em que o operariado deve se unir como uma 

classe e uma pauta única contra o capital”); 

 

 (Des)enfatizar aspectos negativos [sobre nós, deputados da esquerda] (“a direita nunca irá 

acolher a pauta LGBT”); 

  

 (Des)enfatizar aspectos positivos [sobre eles, LGBTs] (“são pessoas que demandam 

privilégios”) . 
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físicos, por exemplo. Tal medida, de certo, é uma estratégia política positiva para os 

deputados do PT, PSOl e PCdoB no sentido de tentarem, com isso, cooptar uma parcela da 

sociedade que, para além das “paradas gays”, vem produzindo uma agenda pública e 

ganhando visibilidade a ponto de atrair o olhar das agremiações partidárias concorrentes 

(MARQUES e D´ÁVILA, 2010, p. 80). O fortalecimento numérico do grupo de pessoas 

marginalizadas não necessariamente significa uma classe unida. Então, mesmo acreditando 

na luta ao lado dos demais grupos vulneráveis a fim de reivindicarmos o direito a ter 

direitos, a qual deve ser considerada uma possibilidade de resistência, acreditamos também 

que isso poderia levar a relativa invisibilidade da própria comunidade LGBT e a uma 

manutenção do status quo de oprimidos dentre os próprios oprimidos. 

 No segundo item, “Enfatizar aspectos negativos sobre eles, LGBTs”, destacamos 

que, desde a primeira metade do séc. XX, diversos grupos humanitários, preocupados com 

a descriminalização da homossexualidade, emergiram em diferentes países. Nos E.U.A., 

ficou conhecido como “movimento homófilo” a mobilização social no sentido de educar 

homossexuais e heterossexuais para que pudessem viver em conjunto, a fim de se 

conquistar a aceitação dos homossexuais na cultura mainstream.  Nos anos 1960 e 70 

emergiram diversos movimentos políticos radicais que se afastaram da abordagem 

assimilacionista. Contudo, já no fim dos anos 1970 e 80, a AIDS se tornou uma ameaça à 

noção de liberação sexual, dando força a discursos homofóbicos e ao conservadorismo. 

Sobre esses agrupamentos: 

 

[a] história destes movimentos políticossexuais pós-moneístas é a  

história desta criação das condições de um exercício total do enunciado, a 

história de uma virada da força performativa dos discursos, e de uma 

reapropriação das tecnologias sexopolíticas de produção dos corpos dos 

“anormais”. A conquista da palavra pelas minorias queer é um 

acontecimento não tanto pós-moderno como pós-humano: uma 

transformação na produção e na circulação dos discursos nas instituições 

modernas (da escola à família, passando pelo cinema ou pela arte) e uma 

mutação dos corpos. Desontologização do sujeito da política sexual 

(PRECIADO, 2013, sem paginação). 

 

 Contemporaneamente, a questão que se coloca é, então, o que faz do sujeito um 

sujeito LGBT? Como vamos nos constituindo em meio aos saberes, atravessados por 

relações de poder e pela ação dos outros sobre nós mesmos e que somos capazes de 

empreendermos sobre nós mesmos? (FERRARI, 2016, p. 24).   

 Se considerarmos que, de um universo de duzentos e cinquenta e um deputados 

(251), apenas quarenta e nove (49) fazem menção às pessoas LGBT em seus discursos no 
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plenário da Câmara, é possível concluir que a grande maioria dos parlamentares sob 

análise, afiliados a partidos tradicionalmente localizados no espectro político-ideológico 

esquerdista progressista, têm posicionamentos conservadores em relação à pauta de 

direitos sexuais LGBT na medida em que omitem falar e discutir, no plano concreto das 

relações político institucionais, questões relacionadas a esse tema.    

 No terceiro item, “(Des)enfatizar aspectos negativos sobre nós, deputados do PT, 

PSOL e PCdoB”, citamos os casos em que os mandatários políticos aparecem como 

“agentes da passiva”, no sentido de não representar os LGBTs, e busca sempre se omitir 

em relação à luta dessa comunidade por novos direitos.  

 Por fim, no quarto item, “(Des)enfatizar aspectos positivos sobre eles, LGBTs”, 

considerando a perspectiva liberal, base do sistema jurídico, a provocação que nos traz é a 

de que o direito só consegue ouvir o subalterno hoje, no sistema liberal, a partir do discurso 

da minoria. Contudo, cabe ressaltar que não estamos questionando politicamente se os 

direitos da minoria são ou não interessantes ou satisfatórios para a luta política. Quando 

falamos do subalterno, cria-se uma noção de “discursos de minoria” a partir das afirmações 

de que as mulheres são minoria, os gays são minoria, os indígenas são minoria e assim por 

diante. Com isso, cria-se um sistema que gera tensões na leitura que o sistema jurídico vai 

fazer a respeito desses direitos, os quais supostamente seriam destinados a um número 

menor de indivíduos. Em nosso cotidiano, isso é claramente perceptível: com a Lei Maria 

da Penha, muitos passaram a afirmar que, agora, as mulheres têm privilégios, que são 

protegidas de maneira diferenciada pela agravante do feminicídio e, como resultado, 

imediatamente tem-se uma discussão com afirmações generalizadas – “mas é assassinato! 

Por que estão tratando assassinato de maneira diferenciada?”. Assim, é preciso argumentar 

que, justamente a classificação como “minoria” por parte do próprio sistema ocorre para 

que ele consiga fazer a leitura da particularidade do grupo e atender o caso com base no 

princípio liberal da isonomia. Ou seja, o sistema jurídico chama essas particularidades de 

minoria para responder, juridicamente, com a concessão de “““privilégios””” ou direitos 

especiais, dentro de uma gramática de um sistema liberal tradicional. É o próprio sistema 

que precisa fazer a leitura da particularidade e, para isso, utiliza-se da categoria das 

minorias. No entanto, o que tem ocorrido é uma deturpação da leitura, chamando-a, 

negativamente, de concessão desnecessária de privilégios gays que trariam vantagens 

indevidas para o grupo, colocando-os à frente da maioria. 
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 Isso não quer dizer que os parlamentares petistas e o próprio partido não tenham 

feito nada de positivo para a população LGBT, que o balanço geral dos 13 anos do PT à 

frente do Poder Executivo seja puramente negativo para essas pessoas. Nesse sentido: 

 

[...] o fato de existir um baixo índice de legislação consolidada no campo 

dos direitos sexuais relacionados à população LGBT* no Brasil, no 

momento, ratifica que seu reconhecimento ainda é uma questão ou de 

vontade política, aliada a Programas de Governo – cuja iniciativa é 

frequentemente condicionada pela mobilização social em torno de suas 

demandas específicas perante o Estado –, ou de iniciativas do Judiciário, 

cuja provocação é sempre dependente do acesso à justiça das partes 

envolvidas. Os efeitos sobre o Congresso Nacional, embora ainda sutis, 

podem ser vistos se observarmos o salto, em termos de produção 

legislativa, que, guardadas as devidas proporções, implica num 

incremento, importante, principalmente a partir da realização da 1ª 

Conferência LGBT* de 2008. [...] Importa, assim, ressaltar a crescente 

produção de políticas públicas favoráveis ao longo dos últimos anos. 
Políticas que vêm demonstrando sua factibilidade e a possibilidade de 

traçar uma perspectiva otimista à consolidação dos direitos sexuais na 

legislação, seja na continuidade e ampliação das mesmas, a partir do 

acesso à justiça, ou mesmo da concretização em Planos de Direitos e em 

formas alternativas de implantação, que permaneçam fazendo parte de 

programas de governo futuros (OLIVEIRA, 2013, p. 143-144, destaque 

nosso). 

 

 A título de exemplificação, destacamos duas ações promovidas pelo Poder 

Executivo petista. Uma no ano 2003, qual seja, a elevação da Secretaria de Direitos 

Humanos à categoria de ministério, que possibilitou o aporte de recursos, autonomia e 

poder de transformação social em ONGs LGBTs. Outra no ano de 2004: a criação do 

programa “Brasil sem Homofobia”, programa cujo objetivo foi o de promover a cidadania 

e os Direitos Humanos à população LGBT a partir de equiparação de direitos e do combate 

à violência e à discriminação. 

 No entanto, a proposta desse trabalho é pensar o que já foi realizado formalmente 

em relação à política sexual voltada à população LGBT, em âmbito legislativo federal no 

Brasil, durante os 13 anos em que o Partido dos Trabalhadores (PT) ocupou a Presidência 

da República. Por formalmente queremos dizer direitos positivados. Então, a fim de 

entendermos o papel central ocupado pelo Parlamento na produção legislativa dos direitos 

LGBTs nas sociedades democráticas trazemos à baila uma linha do tempo (FIGURA 16) 

em que estão determinados os marcos jurídico-legislativos que possivelmente contribuíram 

para o cenário atual de significação da sexualidade LGBT no direito.
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FIGURA 17 

 
Linha do tempo da legislação federal voltada à população LGBT (LACERDA, 2016, sem paginação).
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4 ACCOUNTABILITY E GAYZOMETRO PARLAMENTAR 

 

4.1 REPRESENTAÇÃO E RESPONSIVIDADE 

 

 Considerando o que já foi trabalhado nos capítulos anteriores, como as questões 

relacionadas à politização da sexualidade, a identidade calcada na sexualidade e a 

democracia na centralidade do debate político contemporâneo pretende-se, nesse capítulo, 

discorrer sobre conceitos da Ciência Política, tais como representação e responsavidade, 

por exemplo, para em seguida, ponderar, mais uma vez, em análise sobre os dados 

levantados nessa pesquisa e obter, com isso, o que chamamos de Gayzômetro parlamentar.  

 Identidade e representação em Iris Young são categorias procedimentais precárias 

que possibilitam promover maiores tensionamentos na política sexual. Então tendo esse 

objetivo em mente, vamos primeiro problematizar a natureza do vínculo entre 

representante e representado, pois não é aceitável que caiba ao segundo, o representado, 

apenas se limitar ao papel de autorizar o primeiro a agir em seu nome. Há que se 

estabelecer accountability.  

 Sendo assim, essa pesquisa admite que, representar, significa mais do que “agir no 

lugar de”, ou seja, o representante é investido de legitimidade em função de mecanismos 

de autorização e, acometido desse investimento, deve prestar contas dessa missão.  

 Dito de outra maneira: o sujeito que é provido no direito de agir no lugar de alguém 

deve passar por avaliações independentes de seus eleitores, por exemplo. Isso não significa 

que as ações do representado, necessariamente, devam ser a expressão de um mandato. 

Significam que as ações do representante devam ser responsivas às preferências dos 

representados. Ou seja, devam passar por accountability. 

 Bernard Manin, no artigo intitulado “As metamorfoses do governo representativo” 

(1995) discute as mudanças nas formas de representação. Conforme ressalta o autor, 

durante décadas, a representação política esteve fundamentada em uma forte e estável 

relação de confiança entre o eleitorado e os partidos, e a maior parte dos cidadãos se 

identificava com um partido e a ele se mantinha fiel. Hoje, no entanto, o eleitorado tende a 

votar de modo diferente de uma eleição para outra, sendo que a identificação partidária 

caiu consideravelmente.  

 Nos últimos dois séculos, o governo representativo passou por importantes 

modificações. Quando, no século XIX, o direito ao sufrágio foi ampliado, teve-se a 

emergência dos partidos políticos de massa que, com seus respectivos programas vieram a 
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transformar a própria relação de representação. Já no século XXI, com o declínio dos 

partidos e o crescente personalismo da política, fala-se muito em crise de representação. 

Todavia, para Manin, não é caso de crise. Segundo o autor o que vivenciamos no momento 

é a emergência de novas formas de representações políticas. 

 Então, como em final do século XIX a força estava com o governo representativo 

baseado nos partidos políticos de massa que surgiram para mobilizar um eleitorado mais 

numeroso, Manin chamou esse modelo de governo representativo de “democracia de 

partido”. Nessa forma de representação, os eleitores criam vínculos com os partidos e se 

inclinam a votar constantemente na mesma sigla, como também as preferências partidárias 

são transferidas de uma geração para outra: os filhos votam como os pais. Além disso, na 

democracia de partido, as clivagens eleitorais refletem divisões de classe. 

 Na democracia de partidos, os representantes estão presos à disciplina partidária e 

dependem do partido que os elegeu. Quanto à liberdade de opinião pública, os partidos 

organizam tanto a disputa eleitoral quanto os modos de expressão da opinião pública. 

 Desde o final dos anos 80, fala-se na crise de representação política em função do 

declínio dos partidos e do crescente personalismo nas campanhas. Para Manin, no entanto, 

trata-se da emergência de uma nova forma de representação, a democracia de público. 

Com isso, mudanças significativas acontecem na vida política. 

 Até os anos 1970, a maioria dos estudos concluía que as preferências políticas 

podiam ser explicadas por fatores sócio-econômicos. Hoje, esta teoria sociológica perdeu 

força explicativa, porque os resultados eleitorais tendem a variar significativamente de uma 

eleição para a outra, ainda que se mantenham intactas as condições sócio-econômicas. A 

personalização das campanhas parece ser um dos fatores que melhor explica estas 

variações: as pessoas votam de modo diferente, de uma eleição para outra, dependendo da 

personalidade dos candidatos. Os eleitores tendem a votar em uma pessoa, e os partidos 

ficam numa posição secundária como instrumentos dos líderes. A relação de representação 

volta a ter um caráter essencialmente pessoal. 

 Com o personalismo principalmente nas campanhas eleitorais e a digressão no 

reconhecimento dos partidos no cenário político, outra mudança que se faz presente diz 

respeito às plataformas políticas. Como os partidos já não têm tanta importância, os 

programas partidários já não exercem influência na decisão do voto. As disputas também 

deixam de ser marcadas por uma orientação ideológica forte e as plataformas dos 

candidatos passam a ser baseadas em questões que tendem a ser muito semelhantes. Esta 

perda da diferenciação ideológica leva à homogeneização da política com propostas muito 
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parecidas, tendo como diferencial mais importante os atributos pessoais dos candidatos. 

Além disso, em cada disputa, algumas questões tornam-se o centro da discussão, revelando 

o caráter mais circunstancial da política. As clivagens sócio-econômicas deixam de ter 

poder explicativo. 

 Estas mudanças, no entanto, não devem ser vistas como sinal de degradação da 

política, ponto em que a argumentação de Manin nos parece ser bastante pertinente. Tem-

se a emergência de uma nova forma de representação política e, se por um lado, há um 

declínio da identificação partidária e perda de sentido das clivagens sócio-econômicas, 

bem como da orientação ideológica, por outro lado, tem-se, hipoteticamente, um cidadão 

mais informado e mais preparado cognitivamente para a vida pública. 

 Nesse sentido é importante destacar também o pensamento de Iris Marion Young 

que, como cientista política estadunidense, realizou, dentro dos estudos feministas, as 

principais críticas e contribuições ao que chamamos “representação”. Aponta a autora que, 

nas democracias representativas, após a eleição dos representantes, os representados não 

são mais considerados necessários. Surge daí, então, a ideia que Young retomará em vários 

outros estudos: que para ser eficiente, a democracia representativa deve manter os 

interesses dos representados afinados com as deliberações dos representantes. A 

representação não é uma relação de substituição dos representados por parte dos 

representantes em função apenas da impossibilidade da democracia direta na modernidade. 

A autora argumenta que numa relação ancorada em uma ação do passado, como o voto, 

por exemplo, a tomada de decisão presente por parte dos representantes deve se dar em 

função de uma antecipação de um novo momento de autorização, qual seja, novas eleições, 

nas quais será necessário que o mandatário preste contas, ou realizem accountability ao 

eleitor. Cabe destacar, portanto, que Young (2012 [1990], p. 170) vê o rompimento da 

relação entre representante e representados como danoso à democracia, ou seja, as relações 

entre eles devem estar afinadas comunicativamente ao longo do tempo. 

 Além disso, a percepção do representante de que determinadas ações acarretarão 

consequências – as quais poderão manter ou alterar o posicionamento do representado 

diante das urnas – influencia ações de ambos e nessa perspectiva Luis Felipe Miguel 

(2005, p.26) ressalta que a accountability, sobretudo a vertical, que reside na prestação de 

contas e na submissão dos representantes ao veredicto da população por meio de eleições 

periódicas, tem sido apresentada como resposta a dois problemas da representação: 1) a 

separação entre governantes e governados com a consequente formação de uma elite 
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política distante da população e;  2) a ruptura do vínculo entre a vontade dos representados 

e a vontade dos representantes.  

 Porém, para mencionado autor (MIGUEL, 2005, p. 28), um debate sobre propostas 

que inserem elementos de aleatoriedade à representação política destaca como estas se 

ancoram no diagnóstico da inoperância dos mecanismos de accountability eleitoral. Para 

Miguel, a responsividade é mais efetiva quando mais voltada para o que alcunha de 

“grandes eleitores”, como os financiadores de campanha, do que para os representados de 

maneira mais ampla. Ele afirma ainda que o papel reservado ao cidadão é do voto, cujo 

peso individual é irrisório e não contribui para a promoção de uma participação ativa.  

 Além de irrisória, outra limitação do formato de representação hegemônica tem 

sido a persistência da exclusão de minorias sociais nos espaços de decisão políticas.  

 Young (2006, p. 142) afirma que apenas representações de interesses e opiniões 

podem ser perversas, pois não há perspectivas sociais que sejam ilegítimas em si mesmas. 

Já Anne Phillips (2001, p. 47) afirma que teorias sobre política da presença surgem 

exatamente a partir da incapacidade da democracia representativa idealizada pelos liberais 

de ser responsiva e de proteger e respeitar as minorias. Sustenta Phillips que a 

representação descritiva só se faz necessária quando em determinada sociedade ou sistema 

político estão presentes elementos que interferem no resultado final, impedindo que 

determinados grupos alcancem ou se aproximem da representação que teriam a forma de 

escolha dos membros do parlamento e do governo fosse o acaso. 

 Dito isso, há que resgatarmos o objetivo específico dessa dissertação em proceder a 

um estudo crítico dos programas partidários, candidaturas e votações dos deputados e 

deputadas federais dos partidos de esquerda para aferir o nível de coerência ideológico-

partidária com as questões LGBTs na Câmara dos Deputados. 

 Há que se considerar, portanto, as motivações para um partido de esquerda 

ecampar, ou não, os direitos sexuais LGBTs. Há que se considerar como é possível que as 

decisões internas do partido, expressas em estatutos e programas, por exemplo, 

determinem parte do processo eleitoral e do exercício da representação.  

 

Toda organização partidária representa uma poderosa oligarquia que 

repousa sobre uma base democrática. Encontram-se em toda parte 

eleitores e eleitos. Mas encontra-se também um poder quase ilimitado dos 

eleitos sobre as massas que os elegem. A estrutura oligárquica do edifício 

esmaga o princípio democrático fundamental. O que oprime e o que 

deveria ser. (MICHELS, 1982, p. 231) 
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 Robert Michels foi o primeiro a notar que a decisão de participar da disputa 

parlamentar estava diretamente relacionada à necessidade de incorporação das massas. Isso 

porque elas haviam adentrado a arena eleitoral a partir do século XVIII e passaram a 

demandar dos partidos uma organização interna de suas atividades e funções cujo êxito só 

foi possível por meio da formação de burocracias profissionais especializadas. Para este 

autor, a formação destas burocracias teve sucesso em sua função organizativa, mas deu 

origem a uma elite que, ao se afastar da base de filiados, levou à oligarquização. Ou seja, 

todas as ações dos partidos esquerdistas estejam sendo realizadas por um diminuto número 

de pessoas que podem se resumir às elites partidárias. 

 No caso do PT, PSOL e PCdoB verificamos no capítulo 3 que esse afastamento se 

faz presente. A comunidade LGBT quase não conseguiu exercer impacto no desempenho 

dos deputados desses partidos depois de eleitos, apesar de se envolver no funcionamento 

interno desses partidos de esquerda. Sustenta-se que, em âmbito federal, como na Câmara 

dos Deputados, uma das consequências dessa lógica pode ser a realização de concessões e 

alianças com vias a contribuir com os constantes esforços de construção e manutenção de 

coalizões eleitorais e/ou governamentais na esfera nacional, como ficou evidente na 

“Mensagem da Dilma” (Figura 6). Nesse caso específico, com o PT sendo um partido 

centralizado, podemos concluir que as divergências entre as opiniões das lideranças 

nacionais e sua base de filiados, em relação às demandas LGBTs, não resultaram em nada. 

Ou seja, constatamos que esse caso pode ser classificado como indicador objetivo da 

quebra de responsividade entre deputados e base. 

 Michels finaliza seu texto matizando o pessimismo que afirma realista, dizendo que 

é preciso seguir buscando enfraquecer as tendências oligárquicas, mas assinalando que os 

meios para tal mostraram-se ineficazes ao longo da história. Rejeita os mecanismos 

tradicionais da democracia liberal como saída para o problema da representação e da 

democracia interna. E afirma que os arranjos formalmente democráticos, tal como as 

eleições, são insuficientes para gerar uma democracia de fato, ou mesmo produzir 

rotatividade efetiva no poder (MICHELS, 1982, p. 140). 

 Na prática, Michels nega a participação no Estado e diz que a atuação parlamentar é 

a motivação para que o socialismo seja corroído: “O último elo da longa cadeia de 

fenômenos que conferem um caráter profundamente conservador à essência íntima do 

partido político, mesmo quando ele se apodera do título de revolucionário, consiste nas 

suas relações com o Estado” (MICHELS, 1982, p. 235). 
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 Pode-se extrair disso que a reconhecida força de dirigentes partidários e seus 

deputados já eleitos lhes permitem tomar decisões “incoerentes” em relação a pauta LGBT 

de direitos sexuais, mas ainda hoje, sem consequências na base. Em termos de 

responsividade, quando o assunto é política sexual, as regras aplicadas com o objetivo de 

fazer valer as preferências da base em ação partidária são deixadas de lado, saindo 

vencedora a decisão de ocasião da coalizão dominante. 

 Nesse sentido é que, considerando as articulações possíveis entre os tipos de 

representação de Manin, as críticas de Miguel e as contribuições de Young e Philips para o 

debate, sugere-se que agora, no tópico 4.2 a seguir, que nossa análise dos dados passe a se 

dar a partir do estabelecimento de questões-chaves que possam oferecer indicativos sobre o 

grau de responsividade existente no interior dos quatro partidos de esquerda, objeto dessa 

pesquisa. Dito de outra forma: elaboremos o Gayzômetro parlamentar. 

  

4.2 Gayzômetro parlamentar 

 

Inspirados em Michel Foucault utilizaremos de seu método arque-genealógico para 

ponderar, criticamente, as relações que se estabelecem entre o Movimento LGBT e a 

Máquina do Biopoder do Estado. Pretendemos com isso obter mais uma ferramenta para 

militância e ativismo pró-LGBT. Essa ferramenta é o que chamamos de Gayzômetro 

parlamentar. 

Nos livros As palavras e as coisas (2000 [1986]) e Arqueologia do Saber (2008 

[1969]), Foucault esclarece seu método arqueológico de análise filosófico-histórica dos 

sujeitos. A partir de uma série de categorias de análise específicas como formações 

discursivas, positividade e arquivo, bem como objetos de análise e suas noções específicas, 

tais como enunciados, acontecimento e discurso, o autor esclarece que a arqueologia, 

enquanto método, não é uma disciplina interpretativa. Que numa análise do discurso, por 

exemplo, não há porque, com a arqueologia, buscar decifrar o que os homens pensaram, 

quiseram, tentaram ou desejaram dizer no momento em que proferiram seus discursos. A 

preocupação da arqueologia é com a regularidade dos enunciados no discurso. É a 

performatividade iterada do discurso que importa. Ou seja, o que se faz por meio do 

método arqueológico é avaliar as contradições das formações discursivas suspendendo a 

primazia do sujeito enunciador sem pretender revelar um conceito ou uma estrutura social 

por detrás desse discurso.  
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O saber, para Foucault, define precisamente, o objeto da arqueologia. O saber é 

para Foucault o produto do intercâmbio entre [1] aquilo que se pode falar em uma pratica 

discursiva, como identidade LGBT, por exemplo; [2] o espaço em que o sujeito pode 

realizar o discurso sobre LGBTs, como por exemplo, no plenário da Câmara de Deputados; 

[3] o campo de coordenação e de subordinação dos enunciados, como, por exemplo, a 

articulação da palavra conteúdo “direitos humanos” e o grande nó “direitos sexuais 

LGBTs” nos discursos proferidos por deputados de esquerda, e; [4] as possibilidades de 

utilização e de apropriação dos discursos, como por exemplo, a expressão “desonestidade 

intelectual” da qual Jean Wyllys acusa muitos deputados. Outro exemplo de apropriação 

dos discursos é a paródia que, diante da impossibilidade de imaginarmos uma completa 

libertação do poder estabelecido sobre o sujeito L, G, B ou T, nos serve como possibilidade 

de subversão da performatividade heteronormativa hegemônica na política cotidiana e na 

própria Câmara Federal, por exemplo. Enfim, considerando esses quatro eixos, podemos 

afirmar que o saber, dentre outras ideias, se funda na identidade e na alteridade. E em 

função desse fundamento é que julgamos pertinente discutir a identidade, ou seja, discutir 

se ela é constitutiva do saber; como ela passa a ser importante no jogo de relações do 

conjunto de enunciados que tendem, ou não, à coerência, por exemplo, da demanda de 

direitos sexuais LGBTs com partidos de esquerda. Esses direitos, por sua vez, sendo, ou 

não, institucionalizados no ordenamento jurídico brasileiro têm relação direta com os 

processos de subjetivação que fixam a identidade. Mas direitos sexuais não podem estar 

fundamentados em políticas identitárias. 

 Como já abordado no cáítulo 3 dessa dissertação, a partir da 1ª metade do séc. XX, 

por volta dos anos 1950-60, muitos questionamentos envolvendo a sexualidade tomaram o 

espaço público ou político. Nesse contexto, diversos grupos humanitários, preocupados 

com a descriminalização da homossexualidade surgiram nos EUA e ficaram conhecidos 

como “movimento homófilo”. Em poucas palavras, os objetivos do movimento homófilo 

eram “educar” homossexuais e heterossexuais para que pudessem viver em conjunto. Isso 

porque seus integrantes ou militantes acreditavam ser possível conquistar a aceitação dos 

homossexuais na cultura mainstream. Portanto, confiavam em uma “humanidade em 

comum” e na conquista da tolerância ao se tornar as diferenças invisíveis ou ao menos 

secundárias.  

 A crítica que poderia ser feita a esse movimento era a ênfase que davam na 

“normalidade”, na aceitação do discurso médico sobre a homossexualidade e na 

despolitização do âmbito privado. 
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 Na década seguinte, nos anos 1960 e 70, ainda nos EUA emergiram outros diversos 

movimentos políticos radicais, que se afastaram da abordagem assimilacionista do 

movimento homófilo. Dentre muitos deles, podemos destacar: o Anti-war Movement, 

Black Power, Women’s Liberation, grupos de protesto estudantis e o Gay Liberation. 

 Esses outros movimentos acreditavam na necessidade de se revolucionar, 

ativamente, valores sociais tradicionais, sendo que muitos dos membros ativistas estavam 

ligados à contracultura da época. O Gay Liberation, por exemplo, via como 

necessariamente positiva a vivência da homossexualidade. Para tanto, era preciso criar uma 

série de valores alternativos, como crenças, estilos de vida, comunidades, instituições etc., 

para levar as pessoas a “saírem do armário”. Essa era então uma atitude política, de poder e 

orgulho, responsável por criar um senso de comunidade e união. Ou seja, o Gay Liberation 

buscava promover, portanto, uma declaração pública de identidade. Acreditavam que, para 

alcançar liberdade sexual e política, era preciso erradicar noções tradicionais de gênero e 

sexualidade, juntamente às instituições criadas a partir desses valores e responsáveis por 

reforçá-los. Acreditavam que agir politicamente era, necessariamente, assumir uma 

identidade gay. 

 No entanto, muitas mulheres envolvidas com organizações voltadas para a Gay 

Liberation se sentiam excluídas por movimentos cada vez mais focados nos homens e que 

aos poucos passaram a reproduzir valores de supremacia masculina e misóginos. Além 

disso, grupos feministas também não abraçavam a causa de muitas dessas mulheres, como 

por exemplo, os grupos feministas do início da segunda onda de feminismos que tendiam a 

uma visão mais conservadora das sexualidades
39

. Em outras palavras: consideravam as 

                                                           
39

 Os femininos podem ser entendidos aqui como ações por direitos civis, políticos e econômicos iguais aos 

dos homens. A título de explicação acadêmica, pode ser dividido em “ondas”, sendo que a primeira delas 

remete ao século XIX com as sufragistas e a luta pelo direito de voto. A segunda onda remete ao feminismo 

radical, que se volta à raiz e essência feminina. Volta-se à ideia de “mística feminina”, ou seja, luta pelo 

protagonismo feminino e eliminação da distinção homem e mulher pelo destaque desta distinção. A terceira 

onda é chamada de pós-feminismo porque basicamente buscou-se mitigar o feminismo radical e destacar a 

relação de igualdade e diferença entre as pessoas. Já o feminismo de quarta onda foi o que fez o feminismo 

deixar de ser pensado apenas em nome do sujeito mulher e alcançar todos os corpos marcados pela 

feminilidade – homossexuais, pessoas trans, travestis – submetidos à mesma violência, cujo objetivo é 

destruir qualquer traço dos elementos femininos na composição do humano. Em resumo: movimento 

feminista da primeira onda, a partir de 1850 com Mary Wollstonecraft, é caracterizado pela distinção entre 

esfera pública e privada com as sufragistas na crítica à submissão da mulher à esfera doméstica, exclusão da 

esfera pública e reinvindicação de direitos políticos. A segunda onda, a partir de 1949 com Simone de 

Beauvoir, é caracterizado pela ideia de identidade feminina na medida em que “não se nasce mulher, torna-se 

mulher”. A terceira onda, a partir de 1980 com Gayle Rubin, e 1990 com Judith Butler é caracterizado pela 

relação entre igualdade e diferença em que se passou a ver os instrumentos (como as políticas de gênero e 

sexualidade, a família, a sociologia e outros dispositivos) que são usados para direcionar a performatividade 

das identidades e positivação de direitos civis. E o feminismo de quarta onda, também com Judith Butler a 

partir dos anos 2000 não pode por nós ser caracterizado por completo mas pode sim ser associado também à 

Teresa de Lauretis e às afetações da Teoria Queer; com os marcadores sociais da diferença em relação aos 
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questões lésbicas como possíveis entraves para a percepção e aceitação social (da mesma 

forma que grupos homófilos rejeitavam drag queens). 

 Nesse sentido que, a partir dos anos 1980, a AIDS se tornou uma ameaça à noção 

de liberação sexual, dando força a discursos homofóbicos e ao conservadorismo. Ou seja, 

cada vez mais se reforçava um “modelo étnico” de identidade homossexual, centrada em 

interesses de classe-média, brancos e heteronormativos que também reverbera no século 

XXI na figura do “gay global”: 

 

Esse novo sujeito gay, masculinizado, jovem branco, bem feito de corpo, 

com vestuário e valores ocidentais, morador das grandes cidades, que 

circula em ambientes ao estilo ‘condomínio fechado’ (o cruzeiro 

[marítimo] gay, a praia gay, a boate gay, o restaurante gay, o hotel gay, a 

cidade gay friendly, o bairro gay, o bar gay etc) e que respira um ar 

imperial e de exercício do colonialismo (SEFFENER e CAETANO, 

2015, p. 30). 

 

 São a identidade e alteridade, portanto, elementos ou linhas de força que constituem 

um saber ou modo de vida LGBT que se sustenta a partir desse conjunto de enunciados. 

Ou seja, um saber organizado a partir de modelos capitalistas, neoliberais e estatais de 

incentivo a produção, divulgação e distribuição de bens e serviços por e para o público 

LGBT. Por esse motivo, é que acreditamos conveniente pensar também nos malefícios de 

implementação (ou falta de implementação) de políticas públicas voltadas às pessoas 

LGBTs. Isso não só porque essas políticas têm moblizado a opinião pública no Brasil 

durante os 13 anos do governo PT como, por exemplo, o “engayvetamento”, em todas as 

instâncias do Legislativo, dos projetos de lei que tratam das questões de gênero, tais como 

os planos municipais, estaduais e federal de educação. O que circula nas redes sociais 

divide opiniões e agenda novas temáticas de sociabilidade LGBT. “A família, a escola, as 

igrejas, a mídia, a polícia, os esportes, a medicina, o direito e a ciência em geral constituem 

a sexualidade em alvo privilegiado de regulação de condutas e exercício de poder” 

(SIMÕES e FACCHINI, 2009, p. 12). E nessa dinâmica de promoção de mais 

sociabilidade LGBT podemos pensar em como as identidades são fruto de interpelações de 

marcadores sociais tipo: [1] geração, pois, apenas quando se é jovem se pode ser bonito ou 

bonita e feliz; [2] cor de pele, já que, apenas pessoas brancas ocidentais e com cabelo liso 

podem aparecer na mídia sem esforço, e; [3] o local de nascimento e moradia na medida em 
                                                                                                                                                                                
direitos sociais; com a crítica e análise sobre a liberdade, a autonomia e o desejo individuais; bem como 

sobre o modo em que estamos com relação ao direito econômico [reconhecimento e distribuição de Nancy 

Fraser] e os direitos políticos [representação e diferença com Iris Young]. Ou seja, o feminismo de quarta 

onde tem seu mote epistemológico mais complexo que as outras ondas feministas. 
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que, apenas às pessoas que vivem em certas cidades se pode garantir alegria e felicidade 

(SEFFENER e CAETANO, 2015, p. 37). Esses marcadores são tão significativos que refletem, 

inclusive, nos resultados das pesquisas de Ciências Sociais envolvendo LGBTs. A grande 

maioria do material produzido sobre e por LGBTs refere-se às grandes metrópoles, ou seja, 

concentra-se no eixo Rio de Janeiro–São Paulo, impedindo um exame mais detalhado das 

especificidades locais e regionais do “interior do Brasil” (SIMÕES e FACCHINI, 2009, p. 16). 

Os marcadores sociais são tão significativos que refletem também, por exemplo, em qual estado 

tem e quais estados não têm candidaturas de deputados ou deputadas à favor dos direitos 

sexuais LGBTs. Refletem em nossa análise de representação de Jean Wyllys na Câmara dos 

Deputados na medida em que, sendo um deputado eleito pelo estado do Rio de Janeiro, mesmo 

tendo nascido na Bahia, atua hipoteticamente, segundo os princípios democráticos, em defesa 

dos interesses de todo o conjunto da população e não apenas de pessoas fluminenses.  

E tendo tudo isso em mente é que, podemos agora nos voltar mais especificamente 

ao problema dessa pesquisa e avaliar o grau de convergência ideológica dos partidos com o 

comportamento discursivo dos deputados esquerdistas em plenário da Câmara. Para tanto, 

assumimos, com base em Foucault, como conceito provisório de discurso o conjunto de 

enunciados, ou seja, o conjunto de “átomos do discurso” ou de “unidades mínimas do 

discurso” que estão dispersos, mas cuja dispersão tem um padrão singular que o acomoda 

ou o define no tripé pratica discursiva, saber e ciência. Em decorrência dessa tríade relação 

é que acreditamos ser possível localizar, ou não, a coerência nos discursos dos deputados. 

Ou seja, saber que se conseguiu identificar o conjunto disperso é saber que se está no 

sistema que torna possível a formação desse discurso. Assim, buscamos medir os níveis de 

coerência ideológico-partidária no discurso dos quatro maiores partidos da esquerda 

brasileira em relação aos direitos sexuais LGBTs e concluímos que, ainda que de forma 

inacabada, o arquivo
40

 que forma o horizonte geral da política sexual na Câmara dos 

Deputados não permite estabelecer uma distinção clara entre esquerda e direita. A 

descrição das formações discursivas dos deputados de esquerda, a análise das positividades 

e demarcação do campo enunciativo do discurso pro-LGBTs desses deputados esquerdistas 

durante 13 anos de governo PT, ou seja, nosso Gayzômetro parlamentar, construído a partir 

dos dados tabulados e pré-analisados no capítulo 3 dessa dissertação, nos permite afirmar 

que os deputados federais do PT, PSOL e PCdoB tiveram posicionamentos conservadores 

sobre os direitos sexais LGBTs. O “engayjamento” de deputados esquerdistas em relação à 
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 “O arquivo é, antes de tudo, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o surgimento dos enunciados 

como acontecimentos singulares” (FOUCAULT, 1984, p. 170) 
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política sexual durante 13 anos de governo esquerdista foi zero. Ou seja, podemos concluir 

em análise comparativa desses quatro partidos de esquerda que, apesar de eles não serem 

capazes de reduzir ou significar a totalidade de diversidade dos discursos pro-LGBTs, 

denotam, com o Gayzômetro, uma unidade que deve significar quase a totalidade desses 

discursos. Então, pelo Gayzômentro, podemos estabeler uma crítica às ações desses 

partidos que assimilam, no sentido de absorver e invisibilizar, a multiplicidade desses 

discursos pro-LGBTs. Em resumo: o Gayzômetro evidencia que os direitos sexuais 

LGBTs, na perspectiva política (neo)liberal contemporânea sobre o qual o direito brasileiro 

se apoia, enquanto discurso progressista, não é pautado pelos partidos de esquerda. Desse 

modo é que, por extensão, os direitos sexuais LGBTs efetivamente não estão nas agendas 

ou programas de nenhum dos partidos de ambos espectros político-ideológicos brasileiros. 

E avaliamos tal situação como ruim na porque, conforme assinalado no capítulo 1 dessa 

dissertação: 

Há uma questão de fundo que é significativa na política da sexualidade: a 

viragem da década de 80/90 para um sistema de proteção dos direitos 

sexuais em equiparação com direitos humanos. É isso que dá o sentido 

maior para os debates parlamentares ocorrerem, pois esses discursos 

jurídicos sexuais estão sendo desenvolvidos pela jurisprudência, são 

recepcionados pelo direito e contaminados pela perspectiva liberal, base 

do sistema jurídico. E isso faz com que as pautas também se estruturem 

dessa forma. O que gera um discurso que independe de ser de esquerda 

ou de direita, pois a pauta é dada em um sentido global. Em outras 

palavras: está em todos os países do ocidente. Não é pauta da esquerda ou 

da direita (MONICA, 2016, mimeo). 

 

Isso posto podemos promover uma reflexão mais atualizada sobre o comportamento 

do legislativo brasileiro em relação aos direitos sexuais LGBTs durante 13 anos do 

governo PT à frente do governo federal a partir do reconhecimento, nesse trabalho, de que, 

apesar de ser uma pauta estruturada na perspectiva liberal, a dinâmica interacional dos 

deputados na Câmara Federal tem por desígnio o desejo do parlamentar se reeleger. Há que 

se considerar que esses deputados, enquanto atores de uma instuição que agrega o conjunto 

de fatores contextuais das regras do jogo político-institucional brasileiro, para pautarem 

esses direitos pró-LGBTs, por exemplo, exigiria dos seus eleitores admitirem como 

“normal” o modo de vida LGBT. Além disso, é significativo o poder de agenda 

desarazoável que o Presidente da Câmara dos Deputados tem sobre o que vai ou não vai à 

votação plenária. Essa força de pautar ou não pautar uma demanda social não tem, 

necessariamente, fundamento claro ou explícito no Regimento Interno da Câmara e 

influencia toda a dinâmica de promoção de direitos pro-LGBTs. E mais outro fator 



 

112 
 

relevante é que devemos considerar o lobby depreciativo que é exercido pela Bancada 

BBB para as questões de política sexual. 

Então, a ideia de equilíbrio produzido por atores políticos dentro de uma 

configuração democrática é utópica na medida em que, mesmo onde há escolha coletiva e 

possibilidade de responsividade por parte dos eleitores, ou seja, possibilidade de 

constrangimentos, accountability ou limites para os deputados de esquerda, há também 

oportunidades ou incentivos para produzir comportamentos desses deputados que não 

condizem, ideologicamente, com os princípios progressistas. Esperar que os partidos 

analisados nessa pesquisa-ativista, uma vez que se declararam como sendo de esquerda, 

tivessem um comportamento progressista em relação à pauta LGBT durante 13 anos de 

governo esquerdista é frustrante. Além disso, há que considerarmos mais questões para 

além da perspectiva partidária, qual seja, a de que o eleitor não tem tempo de lidar com 

todas as informações ou fatores contextuais do jogo político, seja pelo custo elevado para 

se manter informado, seja por acreditar que o partido “facilita” a vida do eleitor e por esse 

motivo o partido é indispensável no jogo político. Há que se considerar os micropoderes e 

as resistências à eles. 

 No livro “Vigiar e Punir: o nascimento da prisão” (1975) podemos ver inaugurada 

a fase genealógica de Foucault. Ou seja, análises focadas nas formas de exercício do poder. 

E isso significa o seguinte: tem-se a partir de então, um novo modo de crítica ao social, 

uma nova perspectiva sobre o social sendo realizada. A preocupação já não é mais em 

relação às origens dos problemas, mas sim o reconhecimento de que as questões têm 

começos que, traduzidos em discursos, tomam relativa regularidade. Em resumo: a 

arqueologia é a descrição das dispersões que alcançam relativa regularidade. É o estudo do 

sistema de dispersões que, diante de regras de formação, ou seja, diante de condições a que 

são submetidos os objetos como aproximação e repulsão de identidades e temas, resultam 

num discurso
41

. Arqueologia recai sobre o discurso e genealogia recai sobre as práticas não 

discursivas tais como estratégias de resistência do Movimento LGBT frente a táticas de 

poder e governo. Então, há  
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 A formação discursiva é um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou 

linguística, as condições de exercício da função enunciativa. Em decorrência, o Discurso é um conjunto de 

enunciados, na medida em que se apoiem na mesma formação discursiva, ou seja, é constituído de um 

número limitado de enunciados para os quais pode-se definir um conjunto de condições de existência.  
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“[...] um giro do pensamento de Foucault para a questão do biopoder, 

quer dizer, para as práticas sociais disciplinares e biopolíticas do governo 

dos homens, assim como o modo no qual Foucault pensa a política 

moderna a partir da relação entre Estado, o mercado e a empresa no 

liberalismo e no neoliberalismo.” (CASTRO, 2017, p. 12). 
 

Vigiar e Punir (1975) trata de uma genealogia da prisão como modo preferencial de 

castigo na sociedade ocidental moderna e, mais profundamente, trata também da 

genealogia das tecnologias de poder produtivas da individualidade moderna.  

Como já adiantado no capítulo 3 dessa dissertação, no decorrer dos séculos XVII e 

XVIII, as disciplinas tornaram-se fórmulas gerais de dominação. Houve o que podemos 

dizer uma descoberta do corpo como objeto e alvo do Poder por meio das disciplinas. Nas 

palavras de Foucault, “Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações 

do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de 

docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as ‘disciplinas’”. (FOUCAULT, 1975, p. 

133). 

Ainda segundo o autor, as forças do corpo são manipuladas e modeladas em dois 

registros: 1) Anátomo-metafísico: dos escritos por médicos e filósofos que dizem e 

prescrevem o funcionamento do corpo, explicando-o e; 2) Técnico-político: que se dá por 

meio de regulamentos disciplinares variados e processos empíricos refletidos para corrigir 

e controlar as operações do corpo. 

Podemos dizer então que há, na modernidade, uma relação de submissão e de 

utilização do corpo por meio do cruzamento dos dois registros, cujo resultado é o homem-

máquina. Ou seja, uma redução materialista da alma e uma teoria geral do adestramento 

centrada na noção de docilidade.  

Nesse sentido é que podemos no ocupar dos dois eixos ou registros que, em 

conjunto, chamamos de Biopoder para, ainda com base em Foucault (1975, 1979) analisar 

a genealogia, ou seja, as formas de exercício do poder na sociedade e na política modernas: 

as disciplinas anátomo-políticas (sobre o governo do corpo dos indivíduos) e a biopolítica 

(acerca do governo da população, ou seja, acerca do momento em que o Estado se 

encarregou do governo da vida biológica da população). 

Dito isso, cabe destacar então que o Estado não tem, desde o século XVIII até a 

atualidade, posturas neutras diante dos embates que se travam no campo da convivência 

entre homens. Nas sociedades modernas, sobre e com as quais o Estado gesta a vida da 

população, os indivíduos são, não somente disciplinados pelas leis, mas normalizados por 

elas. Um exemplo disso é a sexualidade que, através de procedimentos precisos de governo 
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faz com que os sujeitos sejam objetificados para os outros e para eles mesmos. Dito de 

outra forma: há práticas de governamentalidade que constituem a subjetividade das pessoas 

(FOUCAULT, 2009, p. 636). Desde esse ponto de vista, e à diferença dos outros tipos de 

governo (de si ou da moral; da família ou da casa), o objeto de governo (de Estado ou da 

política) não é o território, mas a população (por meio da economia política). Houve, do 

século XVI para o século XVIII até os dias de hoje, um deslocamento da centralidade da 

economia sobre a família para a população de modo que buscarmos exigir que o Estado 

adote uma nova postura do tipo “sair do armário”, ou seja, abandone a sua tradicional 

posição de neutralidade e de mero espectador dos embates que se travam no campo da 

convivência entre homens e passe a atuar ativamente na busca da concretização da 

igualdade positivada nos textos constitucionais, constitui um discurso potencialmente 

válido. 

É nesse sentido que se defende, nesse trabalho, como construção intelectual 

destinada a viabilizar a harmonia e a paz social, as ações afirmativas. Essas, por óbvio, não 

prescindem da colaboração e da adesão das forças sociais ativas, o que equivale dizer que, 

para seu sucesso, é indispensável a ampla conscientização da própria sociedade acerca da 

absoluta necessidade de se eliminar ou de se reduzir as desigualdades sociais que operam 

em detrimento das minorias. Daí o esforço do Movimento em promover Paradas do 

Orgulho LGBT. 
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CONCLUSÕES 

 

 Coesão e coerência: onde estão?  

 Quando analisamos a filiação partidária de deputados que se omitem diante de 

propostas excludentes à comunidade LGBT, observamos importante premissa teórica: a 

forte correlação entre o número de partidos pró-LGBT e a posição, ocupada no espectro 

político-ideológico, do partido político. Isto é, quanto mais à esquerda do espectro 

ideológico o partido político se encontra, maior seria a probabilidade de localizarmos 

posturas político-discursivas em favor dos “LGBTs”. Tradicionalmente, as esquerdas, ao 

menos nos regimes democráticos ocidentais, têm sido mais “abertas” às novas temáticas e 

“acolhido” em suas estruturas partidárias setores marginalizados na sociedade e na política 

institucional. No entanto, o posicionamento político supostamente progressista, como 

observamos a partir das análises, não é garantia, na prática, de abertura para as questões 

LGBTs, a qual irá depender, ainda, de como o parlamentar pretende se mostrar 

publicamente, levando em conta as percepções de seus eleitores e aliados. Nesse sentido, o 

ocupante ou aspirante de cargo político pode optar por se omitir em relação à temática 

LGBT ou, mesmo, por se colocar contra a concessão de direitos a membros dessa 

comunidade em específico. 

 Passaram-se 13 anos em que um partido de esquerda esteve à frente do Poder 

Executivo Nacional e a tarefa ética em relação à política sexual não foi levada à discussão 

em plenário da Câmara dos Deputados. A esperança que venceu o medo no pleito de 2002, 

já se esvaiu. A frustração e o terror funcional que colocam medo nas pessoas LGBTs estão 

cada vez melhor sendo manipulados pelo conservadorismo liberal e alcançam discursos de 

deputados da esquerda.  

 A constatação a que chegamos é de que foi essa a opção política sexual dos 

deputados federais do PT, PSOL e PCdoB em 13 anos do governo PT à frente do Poder 

Executivo, qual seja, a do silêncio sistêmico em relação à política sexual. Ficamos então, 

em relação aos direitos sexuais LGBTs, sem um legado progressista enquanto governo 

esquerdista, limitados no presente e com uma percepção negativa sobre o futuro na medida 

em que o passado repressivo-punitivo emerge revitalizado.  

 A esquerda, aqui representada pelo PT, PSOL e PCdoB concebia uma ideia de 

ruptura com as formas de opressão. Fora do poder era hegemônica no plano das ideias 

progressistas. No poder, pouco fez para não se “Temer” um futuro hostil dos direitos 

sexuais no Brasil. 
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 Em outras palavras: no que concerne ao desprezo ou repúdio à temática de política 

sexual na Câmara dos Deputados tratada por essas páginas, nossa avaliação é a de que 

houve, nos 13 anos do governo PT à frente do Executivo Nacional, uma delimitação de 

agenda que se apoiou numa ideia de pânico moral para a formação de um inimigo comum. 

Ou seja, em vez de operarem no campo democrático tendo por princípio a ideia de 

agonísmo, buscaram eleger como inimigos os que buscam promover os direitos de 

minorias, quais sejam: os defensores dos direitos humanos. Em decorrência disso é que 

temos hoje, mais uma vez na histórica, subjetivações LGBTs com significados negativos 

ou depreciativos. Trata-se de um jogo político que não está dissociado do jogo ou forma 

com que o sujeito LGBT se reconhece, qual seja: a partir da sua sexualidade. É o que 

Foucault denomina de “formas de atividadade de si mesmo”, ou seja, modos de 

subjetivação que têm relação com a moral e seu código de comportamento quase 

essencialmente traduzido em norma jurídica.  

 Em resumo: na avaliação da relação entre dizível com o indizível da política sexual, 

podemos concluir nesse trabalho dissertativo que é mais importante encontrarmos um 

sentido para o silêncio da esquerda em relação aos direitos sexuais e à política sexual que 

propriamente buscar a tutela estatal para esses direitos. Isso porque há um modo de estar 

em silêncio que corresponde a um modo de estar no sentido.  

 Dito de outra forma: nossa preocupação se lança para além do silêncio, ou seja, não 

apenas para o “não-dito” por centenas de deputados esquerdistas ao longo de 13 anos, mas 

também para o silenciamento, ou seja, a invisibilidade da Comunidade LGBT na política 

institucional brasileira que pode, inclusive, ser chamada de política do silêncio. Há um 

sentido no silêncio que podemos linkar com a história e à ideologia. Há uma materialidade 

simbólica no silêncio da esquerda em relação aos direitos sexuais LGBTs. E pelo fato de a 

ideologia ser produzida justamente no ponto de encontro da materialidade da língua com a 

materialidade da história, compreender quais efeitos de sentidos, ou seja, compreender a 

necessidade da ideologia esquerdista ou direitista para a afirmação dos direitos sexuais 

torna-se fundamental na medida em que constitui, também, os sentidos que podemos 

atribuir para uma clivagem entre esquerda e direita política no Brasil, bem como os 

processos de subjetivação dos sujeitos LGBTs nesse país. Um discurso político de 

autoapresentação positiva dos deputados esquerdistas com base na política sexual, aliado a 

um não-discurso de outro-apresentação de pessoas LGBTs têm efeitos negativos para as 

pessoas LGBTs. É mera cooptação e assimilacionismo do Movimento LGBT e militantes 
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LGBTs. Isso porque o discurso, bem como a ausência dele, é formador de subjetividade. E 

não inserir no debate público dos “sujeitos LGBTs” só reforça os poderosos mecanismos 

de formação das hegemonias e naturalização das coisas.  

 O que os partidos políticos esquerdistas fizeram em 13 anos de governo PT foi 

manter o discurso da masculinidade tóxica que concebe a pessoa LGBT como cidadão de 

segunda classe. Daí a necessidade de políticas públicas para essa população. Até porque, 

essa é a base comum de operação da democracia representativa brasileira para mudarmos 

um costume profundamente enraizado e conectado a estruturas de poder. 
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