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RESUMO: 

Esta pesquisa estuda os processos de representação da identidade gay na mídia gay no Brasil. 

Entendemos essa mídia gay, como produtos midiáticos especializados de gênero, no caso, 

duas revistas lançadas em 2007, a revista Junior e a DOM, De Outro Modo. Ambas 

trabalham com temáticas que circundam o cotidiano gay, ou ainda, abordam questões de 

vivências sociais de pessoas com relações homoafetivas. Para isso, buscamos aporte nas 

questões que problematizam os conceitos de identidade e representação. Nosso objetivo é 

entender o que permeia a homoafetividade, e os modos como ela vem sendo tratada 

teoricamente, através do resgate do conceito de homossexualidade e o surgimento do termo 

gay. Para compreender esse processo adotamos Foucault como norteador, aceitando a sua 

concepção do que seria uma cultura gay. Dessa forma, adotamos como método a análise de 

conteúdo, nos baseando em duas técnicas específicas: a categorial e a estrutural; já que 

pretendemos demonstrar os posicionamentos e representação do gay, numa concepção de 

mídia gay. Com a formação de um grupo de discussão conseguimos pontuar com mais clareza 

esses modos. A pesquisa permitiu percebermos que as revistas, mesmo com discursos 

diferenciados, abarcam diferentes modos de ser gay, mas, entretanto, ressaltam o indivíduo e 

o seu cotidiano, deixando para o segundo plano as questões de tabus e os conflitos 

vivenciados ainda por este público. 

 

 

Palavras-chave: Identidade; representação; gay; mídia gay. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

 O trabalho que segue originou-se de duas grandes motivações. A primeira delas refere-

se à questão das discussões teóricas quanto ao gay e seu universo.  Os estudos dos gêneros 

sexuais tem origem no debate proposto pela Medicina, mais tarde com o avanço da psiquiatria 

e a ciência social. O que dá à homossexualidade grande espaço em trabalhos acadêmicos, 

contrariando a nossa percepção inicial.  

No entanto, desde os primeiros passos para adentrar no nosso objeto de estudo 

percebemos que há uma ausência ou uma não utilização do termo gay dentro dos trabalhos 

que se referem às questões de homoafetividade. Outra questão que estimulou trazermos o 

debate para o campo da mídia. Por termos preferência com a utilização do termo gay para 

definir sujeitos homoafetivos, nos propusemos adentrar modestamente neste âmbito de mídia, 

classificada como mídia gay, e que, hoje, ocupa grande espaço na internet, e que, em 2007 

ganha espaço também, dentro do mercado editorial de revistas especializadas no Brasil, com a 

revista Junior e a DOM, De Outro Modo.   

 A segunda motivação refere-se a uma questão individual. Muito mais do que ser gay é 

se assumir gay. É isso que notamos nessas revistas numa primeira impressão. Um produto 

para os gays sem ser uma revista de homens nus, sem ser apelativa, sendo apenas revistas que 

falam de assuntos do nosso interesse enquanto público gay, e que contemplam o nosso dia-a-

dia, mostram o gay e o seu cotidiano, independente de suas representações.  

 Partindo disso, a pesquisa buscou entender de que forma as revistas Junior e DOM, 

De Outro Modo representam essa nova identidade do gay na mídia gay. Que estratégias 

discursivas e imagéticas são utilizadas por estes periódicos e que afirmam a identidade do 

gay, ou as possibilidades de representações deste, deixando de pertencer ao espaço do 

diferente, do exótico na sociedade e tendo um tratamento das questões que perpassam o seu 

cotidiano.  

 Como objetivos que nortearam a pesquisa tínhamos analisar como a mídia gay, por 

meio das duas revistas, representa o gay, especificamente por meio do vislumbre das 

temáticas e assuntos abordados, da angulação dos textos. 

 Para isso, adotamos um caminho metodológico que usou três técnicas diferentes. 

Primeiro, desenvolvemos a análise de conteúdo categorial para verificar as temáticas e 

assuntos tratados. Num segundo momento, a análise de quatro matérias jornalísticas com 

auxílio da análise de conteúdo estrutural em que, além de associar os elementos que 

compunham o texto, revelamos pequenas interpretações. E para finalizar promovemos um 
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grupo de discussão para inserirmos a voz do olhar externo à pesquisa, o que contribui para 

percebermos com maior claridade as estratégias que as revistas utilizam para representar o 

gay e suas diversas representações.  

 A organização do nosso trabalho buscou abarcar conceitos, estudos, vozes e 

comparações que permitiram a reflexão desses modos de representar. No próximo capítulo, 

com o título “Identidade e Representação” abordamos as questões teóricas da identidade, a 

partir de diferentes linhas de pensamento, congregando-as para o entendimento de uma 

possibilidade de identidade gay. Utilizamos autores como, Stuat Hall, Kathryn Woodward, 

Manuel Castells e Antony Giddens.  

 No terceiro capítulo, “Cultura Gay”, trazemos indícios concretos por meio do discurso 

de Foucault, de como se constitui o discurso do sexo e como este seria o elemento chave 

daquilo que podemos entender como cultura gay. Para isso, utilizamos os estudos de Laraia 

sobre cultura e o estudo de Fry e Macrae sobre homossexualidade. 

 Para entendermos melhor nosso objeto de estudo, as duas revistas, no quarto capítulo, 

intitulado “Mídia Gay”, fizemos uma pequena contextualização do que foi e de como está a 

mídia gay hoje. Utilizamos para isso algumas pesquisas brasileiras que trabalharam o 

histórico dessa mídia e outros elementos como reportagens que contam a historia dessa mídia.  

 Como quinto capítulo, “Análises das Revistas”, descrevemos a construção da 

metodologia da nossa pesquisa, que deu suporte para pontuarmos os modos de como esses 

periódicos representam o gay hoje. Para as análises, utilizamos três técnicas de pesquisa, 

tendo como destaque a formação de um grupo de discussão que promoveu o casamento dessas 

ferramentas, e que permitiu o espaço de percepções de outros pontos de vista além dos 

traçados pelo pesquisador.  
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2) IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO 

 

 Para estudar como se dá a representação do gay na mídia, nos propomos a refletir 

sobre o conceito de identidade. Uma vez que, de certo modo a “comunidade gay” ainda é 

vista como pertencente ao exótico da sociedade, pois, apenas no início do século XXI esta 

comunidade ganha espaços sólidos na mídia. O contexto favorável para a abertura e 

visualização dessa “comunidade gay” se dá num período pós revolução industrial, quando as 

massas de trabalhadores passam a perceber que a vida urbana necessita de agrupamentos em 

comunidades, com o único objetivo de se fortificarem entre seus pares. Esse processo é o que 

acontece com operários que formam seus sindicatos, as associações de luta pelo direito das 

mulheres e, mais tarde, alguns movimentos, mesmo em pequena escala, na defesa dos 

homossexuais.  

Nosso trabalho pretende refletir as construções identitárias dessa comunidade, desse 

grupo, que, organizado ou não, ganha voz em revistas de circulação nacional nos anos 1990, 

com a extinta Sui Generis, focado no mercado editorial de revistas atual, no caso, periódicos 

que falam sobre e para os gays. Ao verificar se essas revistas propiciam ou não a informação 

para o público gay de maneira acessível, é importante discutir também que gay é esse e quais 

as possibilidades de representação por meio dessas mídias. Contemplamos dessa forma, o 

estudo das identidades a partir do aporte dos Estudos Culturais, aliada à contribuição de 

outros autores. 

 O conceito de identidade cerca-se de várias problemáticas. Kathryn Woodward (2000) 

utiliza diferentes abordagens para analisar o conceito de identidade que podem servir de guia 

para o nosso estudo. Buscamos entender, em uma de suas compreensões possíveis, que “a 

identidade envolve reivindicações essencialistas sobre quem pertence e quem não pertence a 

um determinado grupo identitário, nas quais a identidade é vista como fixa e imutável” 

(WOODWARD, 2000, p. 13).  Ainda segundo a autora, com um posicionamento teórico mais 

atual, podemos compreender identidade a partir do entendimento que ela é relacional, e, 

portanto, necessita de símbolos, sejam de comparação ou exclusão - pode ser a bandeira arco-

íris dos GLBT
1
, ou somente as cores do movimento.  

Também discutimos a relação do indivíduo e do coletivo sobre a identidade. Como se 

relacionam as diferenças, do sujeito no seu cotidiano e a identificação numa coletividade. Um 

                                                           
1
 Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneres, alguns a usam como LGBT, pois consideram preconceito falar 

primeiro dos gays. Temos hoje ainda, a utilização da sigla GLBTT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais) que apenas divide os transgêneres. 
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exemplo que abordamos é quando os ideais coletivos dos gays fazem parte da vida cotidiana 

de um sujeito gay. Assim, buscamos os motivos “por que as pessoas assumem suas posições 

de identidade e se identificam com elas” (WOODWARD, 2000, p. 15). 

 Stuart Hall (2006) sugere que as velhas identidades estão em declínio e, dessa forma, o 

sujeito ora visto como unificado está fragmentado e tem a possibilidade de se adequar com 

diversas identificações. Essa reflexão coloca em dúvida o princípio de que para 

adotar/pertencer/identificar com uma identidade, o sujeito necessita excluir as posições 

opostas. Chegamos, então, a afirmar que a identidade está estabelecida pela diferença, entre 

ser gay e não ser gay. “A diferença é aquilo que separa uma identidade de outra, 

estabelecendo distinções, freqüentemente na forma de oposições” (WOODWARD, 2000, 

p.41). A história da antiga Iugoslávia, e suas ex-repúblicas – Sérvia e Croácia – no caso, é 

utilizada como exemplo pela autora para entendermos a questão da diferença e também da 

relacionalidade.  

 Primeiro precisamos esclarecer alguns aspectos sobre diferença: 

A diferença pode ser construída negativamente – por meio de exclusão ou da 

marginalização daquelas pessoas que são definidas como “outros” ou 

forasteiros. Por outro lado, ela pode ser celebrada como fonte de diversidade, 

heterogeneidade e hibridismo, sendo vista como enriquecedora: é o caso dos 

movimentos sociais que buscam resgatar as identidades sexuais dos 

constrangimentos da norma e celebrar a diferença (afirmando, por exemplo, 

que “sou feliz em ser gay”) (WOODWARD, 2000, p. 50).  
 

 A autora também explora um exemplo sobre a questão da diferença na construção das 

identidades: 

A identidade sérvia depende, para existir, de algo fora dela: a saber, de outra 

identidade (Croácia), de uma identidade que ela não é, que difere da 

identidade sérvia, mas que, entretanto, fornece as condições para que ela 

exista. A identidade sérvia se distingue por aquilo que ela não é. Ser sérvio é 

ser um “não-croata”. A identidade é, assim, marcada pela diferença” 

(WOODWARD, 2000, p. 9).  
 

Para terem essa identificação, sérvio ou croata, esses povos buscam no seu passado 

elementos simbólicos para reafirmarem-se como tais. A diferença, entretanto, não pode 

somente ser calcada na negação, já que muitas coisas são comuns entre estes povos, 

principalmente seus contextos históricos. E, se há uma busca, um resgate no passado, 

podemos afirmar que a identidade é algo construído e, portanto, os símbolos de ontem podem 

não ser utilizados hoje, readaptados ou simplesmente mantidos. As questões de luta do povo 

podem ter mudado, mas as maneiras de lutar podem ser as mesmas.   
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Esse entendimento de que para nos identificarmos precisamos nos agregar ao 

simbólico, remete ao fato de o gay, enquanto uma identidade, tenha a necessidade de símbolos 

para que se represente como tal. Podemos, então, cair na rotulação de grupos, em que os gays 

são efeminados, os roqueiros usam roupas pretas, e os mais variados estereótipos para 

“definir” um grupo. Entretanto, o ser gay não é apenas pertencer e ter o mesmo perfil dos 

outros gays. A identidade gay determina-se pela vida afetiva com o sexo semelhante, e por 

meio dessa diferença afetiva – partindo do pressuposto adotado pela cultura em que o hétero 

está no centro das relações sociais – há algumas mudanças no interesse do indivíduo e 

também do grupo gay. Afirmar, dessa maneira, o que representa o gay seria estereotipar mais 

uma vez e não é este o nosso propósito. Independente disso, concordamos com Hall (1997) 

quando ele diz, que “a representação atua simbolicamente para classificar o mundo e nossas 

relações no seu interior”. 

Na busca por entender a questão da identidade hoje, Woodward coloca: 

Para compreender o que faz a identidade um conceito tão central, precisamos 

examinar as preocupações contemporâneas com questões de identidade em 

diferentes níveis. Na arena global, por exemplo, existem preocupações com 

as identidades nacionais e com as identidades étnicas; em um contexto mais 

“local”, existem preocupações com a identidade pessoal como, por exemplo, 

com as relações pessoais e com a política sexual. (WOODWARD, 2000, p. 

16). 

 

A centralidade das identidades nos leva a verificar as questões que levam ou não um 

indivíduo a adotar uma identidade, quer dizer, como se estabelece essa relação de 

identificação, seja ela com um modo de ser, um grupo ou algo maior. Na busca deste 

entendimento Hall afirma: 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 

cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente 

(HALL 2006, p. 13) 
 

 Assim, supomos, que a identidade gay, utilizando o termo gay como algo amplo, 

definido apenas por afetividade entre o sexo masculino, têm diversas outras identidades 

agregadas a ela. Quer dizer, dentro do grupo dos gays temos diversas possibilidades de 

representação e identificações, que estão calcadas no senso comum e que são utilizadas entre 

os pares dessa comunidade, como representações: “a bicha”
2
, “a barbie”

3
, “o urso”

4
, “a 

                                                           
2
 O mais conhecido rótulo gay. O sujeito masculino afeminado, com voz fina e muita gesticulação. (conceito 

livre) 
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ativa”
5
, “a passiva”

6
, e, por que não dizer, o próprio bissexual, que acaba pertencendo de certo 

modo ao mundo das relações do gay. Isso não é afirmar que a “bicha”, por exemplo, é uma 

identidade, mas sim uma maneira de representação do gay. Portanto, é nesse leque de 

possibilidades de se identificar que Hall expressa a não necessidade de adotarmos uma como 

fixa. Quer dizer, o sujeito que hoje se identifica como “bicha” pode amanhã identificar-se 

com o sujeito bissexual e mais tarde ter um relacionamento bissexual ou hétero, ou ainda, 

podendo ser tudo isso ao mesmo tempo. Este exemplo deve ser analisado apenas como uma 

proposta de possíveis identificações, sem adentrarmos nos assuntos que permeiam a 

psicanálise e os fatores que podem determinar a orientação sexual do indivíduo. 

 Utilizando Woodward (2000), podemos propor: “por um lado, a identidade é vista 

como tendo algum núcleo essencial que distinguiria um grupo de outro. Por outro lado, a 

identidade é vista como contingente; isto é, como produto de intersecção de diferentes 

componentes, de discursos políticos e culturais e de histórias particulares” (2000, p. 38-39). 

São essas histórias particulares que tornam possível a identificação com o ser gay. Hall (2006) 

destaca que a identidade “permanece sempre incompleta, está sempre „em processo‟, sempre 

„sendo formada‟” (2006, p. 38). Então, a identidade gay também é algo que está sendo 

formada, não apenas na esfera do indivíduo que se agrega a uma identificação, mas também o 

gay, como representação identitária.  

A identidade não é estanque, está em processo de mudança. Para exemplificar, nos 

anos 60 quando os movimentos sociais buscavam os direitos civis dos “não incluídos” tinham 

uma preocupação enquanto grupo: feministas, gays, operários. Hoje, ainda em busca de 

alguns direitos, esses grupos mudaram suas estratégias, e as questões se convergiram para as 

necessidades dos indivíduos. As Paradas Gays são um exemplo dos dois aspectos, um que 

busca os interesses do grupo – casamento entre gays, etc – e outro, o gay quer se mostrar, o 

gay quer fazer festa, quer “curtir”. Essa ressalva é discutida por muitos críticos que afirmam 

ter a Parada Gay de São Paulo tornado-se um grande carnaval gay e, portanto, perdeu sua 

identidade. Isso não se justifica, já que a representação de uma identidade e a identidade em 

                                                                                                                                                                                     
3
 Boa parcela da comunidade gay se identifica com a cultura barbie. Barbie é a denominação carinhosa - e um 

pouco sarcástica - do gay musculoso, saradinho e bronzeado. Mas para ser barbie mesmo não basta malhar. 

Alguns afirmam ser a “cultura barbie” uma forma de lutar contra o estereótipo do sujeito gay afetado, que seria a 

bicha. (conceito livre) 
4
 Urso ou bear, são os homens com aspectos de masculinidade, seja muitos pêlos pelo corpo, a barba por fazer, 

enfim, aspectos que representam a masculinidade e geralmente estão ligados a homens maduros. (conceito livre) 
5
 Seria para identificar dentro do grupo, o comportamento do gay no ato sexual, no caso, o que introduz o órgão 

sexual no parceiro. (conceito livre) 
6
 Seria para identificar dentro do grupo, o comportamento do gay no ato sexual, no caso, o que prefere que 

alguém penetre nele o órgão sexual. (conceito livre) 
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si, não são estanques e, assim, pode-se comemorar e festejar sem deixar de lutar por direitos 

civis. Da mesma forma, que para ser gay não precisa deixar de ser homem. 

 

2.1) IDENTIDADE COMO ESSÊNCIA 

 

 Para adentrarmos na discussão da identidade como essência, voltamos a falar do 

exemplo posto por Woodward (2000) sobre sérvios e croatas. Nessa concepção, haveria uma 

“um conjunto cristalino, autêntico, de características que todos os sérvios partilham e que não 

se altera ao longo do tempo”. Outro exemplo utilizado pela autora é que nosso corpo, nossa 

história biológica, serviria para estabelecer as fronteiras que identificariam quem somos, 

definiriam a nossa identidade sexual. 

 No entanto, Woodward (2000) esclarece desde o princípio que as construções de 

identidade se dão no confronto entre as perspectivas essencialistas e não-essencialistas, o que 

coloca em xeque este primeiro conceito. Stuart Hall em seu artigo “Identidade Cultura e 

Diáspora” (1996) elege dois caminhos para o entendimento de identidade. O primeiro deles 

seria o essencialista, pois tem relação com a cultura partilhada. As questões são comuns a 

todos do grupo, como um “povo uno”, formado por “quadros de referência e sentido estáveis, 

contínuos, imutáveis por sob as divisões cambiantes e as vicissitudes de nossa história real” 

(Hall, 1996).  

 Ainda em seu artigo, Hall (1996) coloca que essa concepção de identidade é que torna 

possível alguns movimentos sociais nos períodos pós-coloniais e até a denominada 

modernidade tardia, como o anti-racista e o feminismo. Para Hall (1996), a questão é que a 

partir dessa afirmação de sua identidade, seja como mulher, ou como negro, há um campo 

fértil para o engajamento das pessoas num grupo com os mesmos interesses. Esse conceito 

ainda está presente quando buscamos reforçar e reafirmar a identidade. Poderíamos citar a 

identidade gaúcha vinculada ao tradicionalismo como uma construção que busca perpetuar a 

tradição e, então, coloca as características da essencialidade como fundamentais na construção 

da identidade desse grupo. Desse exemplo, podemos encaminhar para a segunda concepção 

exposta por Hall, sendo assim a identidade como “uma questão tanto de „tornar-se‟ quanto de 

„ser‟. Isso não significa negar que a identidade tenha um passado, mas reconhecer que, ao 

reivindicá-la, nós a reconstruímos e que, além disso, o passado sofre uma constante 

transformação” (Hall, 2000, p.28).  
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2.2) IDENTIDADE RELACIONAL 

 

 A segunda posição de Hall (1996) não exclui a necessidade de um passado, de uma 

construção histórica na formação da identidade. Entretanto, a essência do passado serve como 

base/suporte para que haja construções simbólicas e de significação.  

As identidades culturais provêm de alguma parte, têm histórias. Mas, como 

tudo que é histórico, sofrem transformação constante. Longe de fixas 

eternamente em algum passado essencializado, estão sujeitas ao contínuo 

“jogo” da história, da cultura e do poder (HALL, 1996, p.2). 

 

 Assim, podemos compreender que a identidade não é algo determinado pelo passado, 

mas os nossos posicionamentos nas narrativas do passado permitem percebermos o nosso 

papel, quem somos ou quem estamos nos tornando.  

 A identidade cultural não é jamais uma essência fixa que se mantenha, 

imutável, fora da história e da cultura. Nem é, dentro de nós, algum espírito 

transcendental e universal no qual a história não fez marcas fundamentais. 

Também não é “de uma vez para sempre”. Não é uma origem fixa à qual 

possamos fazer um retorno final e absoluto. E, é claro, não é um simples 

fantasma. Mas é alguma coisa – não um mero artifício de imaginação. Tem 

suas histórias – e as histórias, por sua vez, têm seus efeitos reais, materiais e 

simbólicos (HALL, 1996, p. 3).  

 

 Então, o processo que anteriormente é visto por um viés essencialista passa agora para 

uma concepção de que a identidade é algo formado a partir do sujeito. Quer dizer, mesmo 

pertencendo a um grupo, a uma nação, e tendo, portanto, raízes históricas semelhantes, estes 

sujeitos também podem identificar-se por meio do entendimento de que aquilo lhes 

representa.  

A representação, compreendida como processo cultural, estabelece 

identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se 

baseia fornecem possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que 

poderia ser? Quem eu quero ser? Os discursos e os sistemas de representação 

constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e 

a partir dos quais podem falar (HALL 2006, p. 16). 

 

 Mesmo entendendo que os processos em que se dá a representação dentro do discurso 

da construção de significados e da identificação, temos que esclarecer que mesmo na 

representação não há um determinação na identidade. O que nos reporta e desafia a questão 

do posicionamento único muitas vezes também afirmado pela representação. Temos, dessa 

forma, um posicionamento que não é essencialista, mas que pertence há uma construção 

história seja ela do grupo, nação ou apenas algo com que podemos nos identificar. Depois, 

verificamos que podemos encontrar algo que nos represente, e, portanto, há uma identificação 

com a nossa história individual e com os processos culturais que passamos. Mas, segundo 
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Hall (1996), não podemos esquecer que há o conceito de diferença na construção da 

identidade. Sendo definido em dois aspectos: o primeiro, já exposto, em que mesmo eu sendo 

brasileiro posso ser gaúcho, não há a necessidade de exclusão de uma identidade ou de outra, 

mas sim há uma diferença que estabelece o sujeito enquanto gaúcho, dentro da esfera do que é 

ser brasileiro. O segundo aspecto e, quem sabe, com maior densidade de esclarecimento, 

corresponde com a não estabilização das identificações. “O sentido nunca se conclui ou 

completa, mas permanece em movimento para abarcar outros, sentidos adicionais ou 

suplementares” (Hall,1996, p.4). 

 

2.3) IDENTIDADE COMO POLÍTICA DE POSIÇÃO 

 

 Nessa tentativa de um aporte teórico para entender a questão das identidades, 

encontramos a questão da identidade como política de posição. Podemos resumir essa 

corrente retornando a história. Quando as identidades se estabelecem, quer dizer, quando elas 

ganham espaço de discussão, é justamente por fazerem parte de algum posicionamento, seja 

do grupo, da nação, etc. Nesse sentido, os movimentos sociais quase que determinavam as 

identidades de seus adeptos, ou estes se identificavam com aquele modo de ser. Atitude que 

logo foi mudada, pois Hall (2006) afirma que “alguns membros dos „novos movimentos 

sociais‟ têm reivindicado o direito de construir e assumir a responsabilidade de suas próprias 

identidades” (p. 35). 

 A busca pela própria identidade contraria a questão do essencialismo das identidades 

dos grupos e dos movimentos sociais. O indivíduo que pertence ao movimento quer 

reivindicar e lutar pelos mesmos objetivos, mas, ao mesmo tempo, quer manter a sua 

individualidade. No entanto, alguns movimentos sociais perderam sua força e seu status, já 

que “a política de identidade era o que definia esses movimentos sociais, marcados por uma 

preocupação profunda pela identidade: o que ela significa, como ela é produzida e como é 

contestada” (SILVA, 2000, p. 34).  

Cada movimento apelava para a identidade social de seus sustentadores. Assim, o 

feminismo apelava às mulheres, a política sexual aos gays e lésbicas, as lutas raciais 

aos negros, o movimento antibelicista aos pacifista, e assim por diante. Isso constitui o 

nascimento histórico do que veio a ser conhecido como a política de identidade – uma 

identidade para cada movimento (HALL, 2006, p. 45). 

 

 Utilizando mais uma vez o exemplo da Parada Gay de São Paulo, o movimento que 

objetiva o cumprimento da legislação, que seria o direito civil a todos sem nenhuma distinção, 

não está mais calcado em uma identidade, ou melhor, num único modo de representar. A 
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Parada reúne/agrega diferentes modos de ser e agir. Indivíduos que lutam pelos direitos da 

coletividade e pertencem a ONGs ou a outros movimentos sociais, indivíduos que lutam 

individualmente pelos direitos civis, indivíduos que prestigiam a festa, e outros que mesmo 

não homoafetivos se agregam para fazer força. Uma demonstração que a identidade fixa, 

mesmo enquanto política de posição não é cabível, e hoje os movimentos sociais com 

identidade múltiplas são os que continuam a ter visibilidade e, assim, aumentam a chance de 

alcançar os seus objetivos. 

 

2.4) IDENTIDADE E CONSTRUÇÃO DO EU  

 

 Como expomos anteriormente, o indivíduo percebe a sua individualidade, mesmo 

quando este está engajado num grupo. Nesse sentido, o gay, por ter poucos ícones sociais, a 

não ser os estereótipos constituídos, acaba, de certo modo, a se agrupar, viver em tribos ou 

então formar o que alguns chamam de “comunidade gay”. Entretanto, não podemos deixar de 

lado os gays não assumidos e até os bissexuais (trataremos da questão da homoafetividade no 

próximo capítulo) que também pertencem, ou quem sabe, compartilham dessa identidade gay.  

 Do entendimento do que seria a identidade de um grupo buscamos compreender a 

questão da identidade do indivíduo: 

O Eu não é uma identidade passiva, determinada por influências externas; ao forjar 

suas auto-identidades, independente de quão locais sejam os contextos específicos da 

ação, os indivíduos contribuem para (e promovem diretamente) as influências sociais 

que são globais em suas conseqüências e implicações (GIDDENS, 2002, p.9) 

 

 O Eu como protagonista da identidade e também do modo que o indivíduo adotou para 

se representar na sociedade, nos levam a fortalecer ainda mais os conceitos atuais de Hall 

sobre as identidades múltiplas e cambiantes. O que Giddens reafirma que “é cada vez mais 

visível que as escolhas de estilo de vida, no contexto das inter-relações local-global, fazem 

surgir questões morais que não podem ser simplesmente postas de lado” (2002, p.16). 

 Assim, falar da mídia gay como forma de representar o gay hoje ou o contrário disso, 

o gay ser representado pela mídia gay, também é colocado por Giddens (2002) quando afirma 

que a mídia impressa e eletrônica desempenham um papel central na construção da auto-

identidade e até na organização das relações sociais. Ampliamos essa relação não só para com 

as revistas estudadas, mas também aos sites noticiosos sobre questões que interessam aos 

gays, personagens homoafetivos em novelas de grande audiência e temas de pautas em 

telejornais em horário nobre. 
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 Essa construção da identidade calcada no Eu não pode ser vista como recente, mas 

Giddens frisa peculiaridades daquilo que se entendia como construção do sujeito: 

A idéia de que cada pessoa tem um caráter único e potencialidades sociais que podem 

ou não se realizar é alheia à cultura pré-moderna. Na Europa medieval, a linguagem, o 

gênero, o status social e outros atributos relevantes da identidade eram relativamente 

fixos. Eram necessárias transições entre os vários estágios da vida, mas elas eram 

governadas por processos institucionalizados e o papel do indivíduo neles era 

relativamente passivo. (GIDDENS, 2002, p. 74). 

 

Diferente do que vemos hoje, já que “uma das características distintivas da 

modernidade, de fato, é a crescente interconexão entre os dois “extremos” da extensão e da 

intencionalidade: influências globalizantes de um lado e disposições pessoais de outro” 

(GIDDENS, 2002, p.9). O que vem reforçar ainda mais o conceito da identidade que está 

sempre em construção: 

As partes “femininas” do eu masculino, por exemplo, que são negadas, permanecem 

com ele e encontram expressão inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na 

vida adulta. Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, 

deveríamos falar de identificação, se vê-la como um processo em andamento. A 

identidade surge não tanto da plenitude da identidade que está dentro de nós como 

indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso 

exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. 

Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a “identidade” e construindo biografias 

que tecem as diferentes partes de nossos eus divididos numa unidade por que 

procuramos recapturar esse prazer fantasiado da plenitude (HALL, 2006, p. 38-39). 
 

 

2.5) IDENTIDADE COMO RESISTÊNCIA E COMO PROJETO 

 

Castells (1999) em seu livro “O poder da identidade” aborda a questão da 

transformação da personalidade em nossa sociedade, resultado de transformações na estrutura 

familiar e as questões de sexualidade, isso abordando apenas os assuntos que o levam a 

discutir a interação entre mudança estrutural e os movimentos sociais, as relações de poder 

estabelecidas entre eles. Assim, precisamos entender como se configura a situação social para 

que se tenha espaço para essas novas estruturas, como o movimento feminista e o 

homossexual.  

 Denominada de crise da família patriarcal, Castells (1999) observa “o 

enfraquecimento do modelo familiar baseado na autoridade/dominação contínua exercida pelo 

homem, como cabeça do casal, sobre toda a família” (p. 173). O autor aponta em primeiro 

lugar a dissolução do casamento, insatisfação com o modelo de casal tradicional. Em segundo 

lugar, a dificuldade de compatibilizar o casamento, trabalho e vida; a falta de legalização na 
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formação de casais; envelhecimento da população e diferença da taxa de mortalidade entre os 

sexos; e a instabilidade familiar e a conquista da autonomia reprodutiva pelas mulheres. 

 Esses suportes todos, segundo ele, são encontrados em quase todas as sociedades na 

década de 90, principalmente as mais desenvolvidas. No entanto, ele trabalha com o 

movimento feminista que surge nos Estudos Unidos na década de 60 e na Europa na década 

de 70, ganhando outros países mais tarde, mas que não era tão recente como alguns teóricos 

acreditam. 

Quanto às suas reivindicações as mulheres não esperaram o fim do milênio para se 

manifestarem. Suas lutas estão presentes em todas as etapas da experiência humana, 

embora assumindo formas diferentes e quase sempre ausentes dos compêndios de 

história e dos registros de modo geral. Costumo argumentar que muitas lutas urbanas, 

antigas e contemporâneas, foram, na realidade, movimentos feministas envolvendo as 

necessidades e a administração da vida diária. (CASTELLS, 1999, p.170) 

 

 Os movimentos feministas contemporâneos precisam negar a identidade da mulher 

como era construída pela família patriarcal e defendida pelos homens. “Existe, portanto, uma 

essência comum subjacente à diversidade do feminismo: o esforço histórico, individual ou 

coletivo, formal ou informal, no sentido de redefinir o gênero feminino em oposição direta ao 

patriarcalismo” (CASTELLS, 1999, p. 211). 

 Entretanto, Castells (1999) problematiza essa questão de gênero, afirmando que a 

opressão que cria o gênero e não o contrário, como entendemos, e que para tanto, a única 

forma de abolir a dicotomia homem/mulher é categorizar a mulher como homem. Isso implica 

a mulher enquanto sujeito social e individual fazer parte dos mesmos nichos masculinos, 

tomar enfim, uma identidade que a permita transitar nessa nova situação e mesmo assim, 

continuar a ser mulher.  

As múltiplas identidades femininas redefinem modos de ser com base nas 

experiências, vividas ou fantasiadas, das mulheres. Além disso, suas lutas pela 

sobrevivência e pela dignidade capacita-as, subvertendo desse modo a mulher 

patriarcalizada, que recebeu esta definição precisamente por causa da sua submissão. 

O feminismo dilui a dicotomia patriarcal homem/mulher na maneira como se 

manifesta, de formas diferentes e por caminhos diversos, nas instituições e práticas 

sociais. Agindo assim, o feminismo constrói não uma, mas muitas identidades, e cada 

uma delas, em suas experiências autônomas, apodera-se de micropoderes na teia 

universal tecida pelas experiências adquiridas no decorrer da vida.  (CASTELLS, 

1999, p.238) 

 

Nesse sentido Castells (1999) entende a identidade sob três perspectivas: a identidade 

legitimadora, provinda das instituições dominantes e que tem o intuito de manter a dominação 

perante aos atores sociais; a identidade de resistência, que agregam atores sociais que se 

encontram em condição desvalorizada perante a lógica e os conceitos dominantes, criando 

trincheiras de resistência e sobrevivência, baseadas em princípios diferentes das instituições 
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da sociedade; e a identidade de projeto, em que os atores sociais, por meio do material 

cultural ao seu alcance, constituem uma nova identidade para os representar e assim buscar 

mudanças dentro do contexto da sociedade. 

Esta última perspectiva nos remete a conhecida Revolta de Stonewall ocorrida num 

bairro de Nova York em 27 de junho de 1969 em que gays lutaram contra os policiais que 

fizeram mais uma incursão violenta num bar gay, é considerada o ponto de partida para o 

movimento de liberação gay nos Estados Unidos, de acordo com Castells (1999). Sendo que 

outros fatores influenciaram o estabelecimento deste movimento nas décadas seguintes.  

Quanto aos gays, três fatores contribuíram para que iniciassem um movimento: o 

clima de rebelião imbuído nos movimentos da década de 60, quando a auto-expressão 

e o questionamento da autoridade deram às pessoas a possibilidade de pensar o 

impensável e agir de acordo com as idéias que surgissem, conseqüentemente 

permitindo “sair do armário”; o impacto do feminismo sobre o patriarcalismo, 

questionando a categoria da mulher, logo questionando também a categoria homem, 

uma vez que essas categorias existem somente em sua dicotomia; por fim, a violência 

da repressão exercida por uma sociedade que abomina o homossexualismo e 

transformou em radicais até mesmo gays que só queriam vivem em paz (CASTELLS, 

1999, p. 240). 

 

Esses fatores possibilitam ou abrem caminho para que os gays comecem a assumir sua 

condição individual e coletivamente. Nesse sentido, a cidade se São Francisco no estado 

americano da Califórnia formou a comunidade gay mais visível. 

O aspecto mais significativo foi que os gays se estabeleceram predominantemente em 

determinadas áreas da cidade, formando autênticas comunas, em que residências, 

negócios, propriedades, bares, restaurantes, cinemas, centros culturais, associações 

comunitárias, reuniões de rua e celebrações teceram uma malha de vida social e 

autonomia cultural: um espaço de liberdade (CASTELLS, 1999, p. 248). 

 

Isso tudo não para continuar no gueto, mas diferentemente conseguir visibilidade e 

proteção. Como exemplo dessa realidade temos o filme “Milk, a voz da igualdade”, lançado 

em 2008, que traz a história do primeiro vereador assumidamente gay eleito em 1977 nos 

EUA.   

Durante o velório de Milk formou-se uma das demonstrações políticas de maiores 

proporções jamais ocorrida em São Francisco: 20 mil pessoas portando velas 

marcharam em silêncio após ouvirem vários oradores incitando o movimento a 

prosseguir na luta seguindo o exemplo de Harvey Milk (CASTELLS, 1999, p. 252) 

 

Os movimentos sociais sejam eles dos homossexuais, feministas ou lésbicos, tiveram 

que adotar uma identidade de projeto em prol da visibilidade e, no caso dos gays, contra o 

estigma da anormalidade, e uma identidade de resistência, uma vez que o maior predicado dos 

movimentos era ir contra ao sistema da família patriarcal. Mesmo indivíduos de identidades 

múltiplas fizeram parte do movimento, que sempre esteve em processo evolutivo, no caso dos 



23 

 

 

 

homossexuais, primeiramente na luta pela liberação, o não para a anormalidade, depois na 

questão do movimento anti-AIDS e hoje na questão da igualdade dos direitos civis.  

Os movimentos lesbiano e gay não são simples movimentos em defesa do direito 

humano básico de escolher a quem e como amar. São também expressões poderosas 

de identidade sexual e, portanto, de liberação sexual. Esses movimentos desafiam 

algumas das estruturas milenares sobre as quais as sociedades foram historicamente 

construídas: repressão sexual e heterossexualidade compulsória (CASTELLS, 1999, p. 

256). 

 

 Castells (1999) trabalha a questão da formação da identidade individual dentro da 

coletividade, o que permite que os movimentos sociais se perpetuem, utilizando mais uma vez 

o exemplo da Parada Gay de São Paulo. 

Os dois tipos de homossexualismo, masculino ou feminino, não podem ser definidos 

como preferências sexuais. São, fundamentalmente, opções por identidades e duas 

identidades distintas: lésbicas e homens gays. Essas identidades, como tal, não são 

inatas; elas não se originam de algum tipo de determinação biológica. Embora 

predisposições biológicas realmente existam, o desejo homossexual costuma misturar-

se a outros impulsos e sentimentos de modo que o comportamento real, as fronteiras 

da interação social e a auto-identidade são cultural, social e politicamente construídas 

(CASTELLS, 1999, p. 241).  

 

 Com esse panorama de entrelaçamentos teóricos acerca a identidade e as suas formas 

de representação, podemos assinalar que mesmo tomando a identidade do gay assumido de 

forma militante, a identidade vista como única e imutável estaria num entendimento do senso 

comum. Da mesma forma as outras correntes vistas aqui também não abordam aquilo que 

seria a identidade gay. Que ela é relacional, que ele forma o Eu, e que é uma identificação 

política, quase que pertencente ao sistema ideológico, isso não temos dúvidas. No entanto, 

entendemos que os modos de como se dão a identidade do gay e as suas formas de 

representar, seja na sociedade ou na mídia, dependem de diversos fatores e que tentaremos dar 

suporte nos próximos capítulos.  
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3) CULTURA GAY 

 

 Por nosso objeto de estudo ser a temática gay, melhor definida, como um estudo de 

mídia gay, não podemos deixar de lado as construções histórias que fazem parte do termo gay, 

e de todas as problemáticas homossexuais, que, portanto, fazem parte da sexualidade do 

homem – entendido como sujeito – e seus processos históricos. 

 Nesse contexto, Michel Foucault em seus estudos sobre sexualidade, especificamente 

no livro “História da sexualidade I: a vontade de saber”, monta um panorama do tratamento 

que o sexo tem na sociedade. Obviamente que suas discussões ficam atreladas aos discursos, e 

as formas de poder correlacionadas com o sexo, visto que, para adentrar no seu estudo sobre a 

sexualidade, Foucault trabalha com as formas de confissão, situação gerada a partir da 

instituição da Igreja como um estado. Para ele, essa época demarca a instalação do ato de 

confessar. “Desde a Idade Média, pelo menos, as sociedades ocidentais colocaram a confissão 

entre os rituais mais importantes de que se espera a produção de verdade: a regulamentação 

do sacramento da penitência pelo Concílio de Latrão em 1215” (FOUCAULT, 2001, p. 58). 

 Com os regramentos impostos pela penitência, o homem começa um processo 

evolutivo de repressão. Seja para ter um controle social ou apenas por acreditar e seguir os 

padrões impostos pela Igreja. O pecado é enunciado na confissão. A Igreja como detentora do 

poder divino cristão e também como poder de Estado controla a vontade dos homens, que 

precisam contar/relatar suas perversões, pois o sexo, neste período, ganha também um 

conceito negativo. É instituído na Igreja o Celibato (os sacerdotes não podem casar e nem ter 

práticas sexuais). 

Ora, a confissão é um ritual de discurso onde o sujeito que fala coincide com o sujeito 

do enunciado; é, também, um ritual que se desenrola numa relação de poder, pois não 

se confessa sem a presença ao menos virtual de um parceiro, que não é simplesmente 

o interlocutor, mas a instância que requer a confissão, impõe-na, avalia-a e intervém 

para julgar, punir, perdoar, consolar, reconciliar; um ritual onde a verdade é 

autenticada pelos obstáculos e as resistências que teve de suprimir para poder 

manifestar-se (FOUCAULT, 2001, p. 61). 

 

 Para entender a mudança, precisamos nos reportar para aquela realidade anterior à 

instituição da Igreja e seus dogmas, em que o sexo não era discutido, não era assunto, não 

tinha regramentos. Ele passa de algo cotidiano para algo profano. E por isso, confessar-se, 

falar ao sacerdote sobre seus desejos – todos proibidos nesse contexto – para não ser punido, 

castigado. O sexo então se torna um ato totalmente reprodutivo. Se analisarmos essa questão, 

o que não encontramos na leitura de Foucault (2001), o sexo entre homem e mulher era 

considerado pura perversão, imaginem considerarmos a existência do sexo entre pessoas do 
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mesmo sexo? O resultado disso é que muitos praticantes de sodomia – o que se entende por 

homoafetividade hoje – foram julgados, expulsos e até mesmo mortos pelos órgãos 

repressores da Igreja Católica.  

A instauração dos tribunais de Inquisição, tudo isso contribuiu para dar a confissão um 

papel central na ordem dos poderes civis e religiosos. A própria evolução da palavra 

“confissão” e da função jurídica que designou já é característica: da “confissão”, 

garantia de status, de identidade e de valor atribuído a alguém por outrem, passou-se à 

“confissão” como reconhecimento, por alguém, de suas próprias ações ou 

pensamentos (FOUCAULT, 2001, p. 58). 

  

 Entretanto, o ato da obrigatoriedade de confissão na Idade Média promove na 

humanidade uma nova cultura do entendimento de seus atos, num momento de total 

repressão. Mas, por outro lado, mostra que a confissão é ferramenta do homem se relacionar 

com a civilidade. O modelo de confissão ganha nova roupagem na Reforma Protestante, mais 

como aconselhamento do que a simples punição. Mesmo assim, as perversões, ou os atos 

sexuais pela busca puramente do prazer são abnegados. Não se pode fazer sexo a não ser para 

fins reprodutivos e todo o prazer sentido deve ser confessado para que haja perdão. Hoje, essa 

atitude ainda se encontra presente nas Igrejas Evangélicas, que em encartes distribuídos pela 

Igreja Universal, por exemplo, mostra as maneiras sexuais através das quais os adeptos devam 

se relacionar, enfim, determinando muitas vezes até a posição precisa. O que podemos 

encontrar no trabalho de conclusão de curso da Camila Klein Severo (2008) “Astúcias do 

discurso religioso: A estratégia discursiva da Revista Graça/Show da Fé”. 

Esse discurso sobre a repressão moderna do sexo se sustenta. Sem dúvida porque é 

fácil ser dominado. Uma grave caução histórica e política o protege; pondo a origem 

da Idade da Repressão no século XVII, após centenas de anos de arejamento e de 

expressão livre, faz-se com que coincida com o desenvolvimento do capitalismo: ela 

faria parte da ordem burguesa (FOUCAULT, 2001, p. 11). 
 

O Concílio de Trento promove a evolução da pastoral católica e do sacramento da 

confissão. “Cobre-se, progressivamente, a nudez das questões que os manuais de confissão da 

Idade Média formulavam e grande número daquelas que eram correntes no século XVII”  

(FOUCAULT, 2001, p.22). Essa pastoral cristã, de acordo com Foucault, fez determinar que 

tudo o que se relaciona com o sexo passe pelo crivo interminável da palavra. Tudo isso coloca 

o sexo em discurso privilegiado. Se compreendermos que mesmo sendo com a repressão, ele 

ganha papel central das relações sociais.   

O discurso sobre o sexo, já há três séculos, tem-se multiplicado em vez de rarefeito; 

(...) De tanto falar nele e descobri-lo reduzido, classificado e especificado, justamente 

lá onde o inseriram procurar-se-ia, no fundo, mascarar o sexo: discurso-tela, 

dispersão-esquivança (FOUCAULT, 2001, p. 53). 
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 Foucault (2001) afirma que mesmo a confissão e os métodos repressores das 

instituição religiosas não conseguem fazer do homem um ser quase desprovido de sexo. Essa 

tentativa, segundo ele, apenas coloca o sexo no centro das discussões e das relações do 

homem com o mundo. Naquele momento, como algo a ser feito escondido, inclusive de Deus, 

e então, o sexo ganha roupagens, tabus e todos os predicados conhecidos hoje. Com a 

sexualidade reprimida por alguns e com o discurso de confessar sobre ela, o homem começa, 

a partir do fim da Idade Média, a se colocar, discutir e duvidar da verdade e da repressão 

imposta sobre o sexo.  

O importante é que o sexo não tenha sido somente objeto de sensação e de prazer, de 

lei ou de interdição, mas também de verdade e falsidade, que a verdade do sexo tenha-

se tornado coisa essencial, útil ou perigosa, preciosa ou temida; em suma, que o sexo 

tenha sido constituído em objeto de verdade (FOUCAULT, 2001, p. 56). 

 

 Assim, a perversão ganha espaço nas artes e na ciência. E desses aportes começa a 

tomar outros caminhos. Para Foucault (2001), o que mais importa nesse instante é que, com o 

entendimento de que a Terra não é mais o centro do Universo e nem Deus é o centro das 

relações sociais, o homem começa a se questionar sobre o que é reprimido, sobre o que até 

então é transgressão. Essas discussões mostram a importância do ato de confessar, que a partir 

do desenvolvimento dos mecanismos científicos e especificamente da medicina, ganha nova 

abordagem. Passa-se a confessar para o estudioso, para o médico. E mais tarde, passa a se 

confessar para o analista. Nessas relações encontramos, segundo Foucault, os indícios que a 

sexualidade está no centro das relações sociais. O homem não consegue mais se relacionar 

com o mundo e com ele mesmo sem discutir, pensar, problematizar e confessar sobre sua 

sexualidade. Seja para o analista, seja para o parceiro, seja para os amigos. O sexo vai 

adentrando como assunto cotidiano e também determina alguns modos de se relacionar 

socialmente.  

A confissão difundiu amplamente seus efeitos: na justiça, na medicina, na pedagogia, 

nas relações familiares, nas relações amorosas, na esfera mais cotidiana e nos ritos 

mais solenes; confessam-se os crimes, os pecados, os pensamentos e os desejos, 

confessam-se as próprias doenças e misérias; emprega-se a maior exatidão para dizer o 

mais difícil de ser dito; confessa-se em público, em particular, aos pais, aos 

educadores, ao médico, àqueles a quem se ama; fazem-se a si próprios, no prazer e na 

dor, confissões impossíveis de confiar a outrem, com o que se produzem livros. 

Confessa-se – ou se é obrigado a confessar (FOUCAULT, 2001,p. 59). 

 

 E nessas formas de confessar o que é evidente são as relações de poder que a 

sexualidade ganhou na sociedade. Pois dentro do discurso do que confessa se encontram as 

abordagens morais do sexo. Foucault (2001) questiona que o “poder lhe tem acesso senão 

através da proibição e da barragem? Por que mecanismos, táticas, ou dispositivos?” (p. 87). 
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Para ele, não se pode pensar em sexo sem a lei e o poder sem o rei. E é claro que precisamos 

nos utilizar daquilo que ele subtende por poder, aquele conjunto de instituições da sujeição 

dos cidadãos em um estado determinado, mas aquele que está em toda a parte, “não porque 

englobe tudo e sim porque provém de todos os lugares” (FOUCAUTL, 2001, p. 89). 

 A sexualidade e a relação de poder que se enlaça com ela na sociedade têm seu ápice 

no desenvolvimento de uma ciência sexual. A medicina começa a tratar o sexo com maior 

abertura, maior preocupação.  “A scientia sexualis, desenvolvida a partir do século XIX, 

paradoxalmente, guarda como núcleo o singular rito da confissão obrigatória e exaustiva, que 

constituiu, no Ocidente cristão, a primeira técnica para produzir a verdade do sexo.” 

(FOUCAULT, 2001, p. 66-67). 

Mas a confissão se abre, senão a outros domínios, pelo menos a novas maneiras de 

percorrer tais domínios. Não se trata somente de dizer o que foi feito – o ato sexual – e 

como; mas de reconstituir nele e a seu redor, os pensamentos e as obsessões que o 

acompanham, as imagens, os desejos, as modulações e a qualidade do prazer que o 

contém. Pela primeira vez, sem dúvida, uma sociedade se inclinou a solicitar e a ouvir 

a própria confidência dos prazeres individuais (FOUCAULT, 2001, p. 63). 

 

 É nessa estrutura da medicina do início do século XIX que o discurso do sexo ganha 

outra importância. Ele ganha status de saúde individual, daquilo que faz o homem agente de si 

mesmo. Ele ultrapassa as questões de reprodução e também de prazer. Ganha o medo da 

doença, seja física ou psíquica. “A tecnologia do sexo, basicamente, vai-se ordenar a partir 

desse momento, em torno da instituição médica, da exigência de normalidade e, ao invés da 

questão da morte e do castigo eterno, do problema da vida e da doença. A “carne” é 

transferida para o organismo” (FOUCAULT, 2001, p. 111). 

Aproximadamente na metade do século XIX se abriu a jurisdição miúda dos pequenos 

atentados, dos ultrajes de pouca monta, das perversões sem importância, enfim, todos 

esses controles sociais que se desenvolveram no final do século passado e filtram a 

sexualidade dos casais, dos pais e dos filhos, dos adolescentes perigosos e em perigo – 

tratando de proteger, separar e prevenir, assinalando perigos em toda parte, 

despertando as atenções, solicitando diagnósticos, acumulando relatórios, organizando 

terapêuticas; em torno do sexo eles irradiaram os discursos, intensificando a 

consciência de um perigo incessante que constitui, por sua vez, incitação a se falar 

dele (FOUCAULT, 2001, p. 32-33). 

 

Agora as preocupações estão calcadas no corpo, no vigor, na longevidade, na saúde 

das gerações futuras. Assim, o sexo supõe a “nova distribuição dos prazeres, dos discursos, 

das verdades e dos poderes” (FOUCAULT, 2001, p. 116). No entanto, queremos utilizar a 

história da sexualidade percorrida por Foucault para entendermos de que modos o sexo e seu 

discurso, o da sexualidade, promove, ou permite, que haja construções discursivas orientadas 

no sexo e que possam ir contra a determinismos sociais. Então:  
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A história da sexualidade, se quisermos centrá-la nos mecanismos de repressão, supõe 

duas rupturas. Uma no decorrer do século XVII: nascimento das grandes proibições, 

valorização exclusiva da sexualidade adulta e matrimonial, imperativos de decência, 

esquiva obrigatória do corpo, contenção e pudores imperativos da linguagem; a outra 

no século XX; menos ruptura, aliás, do que inflexão da curva: é o momento em que os 

mecanismos da repressão teriam começado a afrouxar; passar-se-ia das interdições 

sexuais imperiosas a uma relativa tolerância a propósito das relações pré-nupciais ou 

extra-matrimoniais; a desqualificação dos perversos teria sido atenuada e, sua 

condenação pela lei, eliminada em parte; ter-se-iam eliminado em grande parte, os 

tabus que pesavam sobre a sexualidade das crianças (FOUCAULT, 2001, p. 109). 

 

 Nesse contexto, meados do século XX, o discurso da sexualidade ganha papel 

fundamental nas relações de poder, seja com o feminismo, e a libertação sexual da mulher, ou 

com os movimentos de reação, em que aquilo que era tido como perversão e pecado, encontra 

outros conceitos.  

A constituição de um discurso “de reação”: a homossexualidade pôs-se a falar por si 

mesma, a reivindicar sua legitimidade ou sua “naturalidade” e muitas vezes dentro do 

vocabulário e com as categorias pelas quais era desqualificada do ponto de vista 

médico. Não existe um discurso do poder de um lado e, em face dele, um outro 

contraposto (FOUCAULT, 2001, p. 96-97). 

 

 Precisamos ainda deixar claro o conceito de sexualidade que compartilhamos com 

Foucault: 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade 

subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da superfície em que 

a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a 

formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se 

uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder 

(FOUCAULT, 2001, pag. 100). 

 

 Desses discursos de sexualidade, hoje, podemos dizer, com o advento da super-

valorização da imagem e da exposição individual na internet, o sexo ganha e se afirma, então, 

como o instrumento determinante a ser confessado. Quer dizer, direta ou indiretamente falado 

para que o indivíduo faça amigos, se relacione em comunidades virtuais e até mesmo encontre 

possíveis parceiros sexuais.  

Poder-se-ia acrescentar que “o sexo” exerce uma outra função ainda, que atravessa e 

sustém as primeiras. Papel, desta vez, mais prático do que teórico. É pelo sexo 

efetivamente, ponto imaginário fixado pelo dispositivo de sexualidade, que todos 

devem passar para ter acesso à sua própria inteligibilidade (já que ele é, ao mesmo 

tempo, o elemento oculto e o princípio produtor de sentido), à totalidade de seu corpo 

(pois ele é uma parte real e ameaçada deste corpo do qual constitui simbolicamente o 

todo), à sua identidade (já que ele alia a força de uma pulsão à singularidade de uma 

história). (FOUCAULT, 2001, p. 146) 

 

 

 



29 

 

 

 

3.1) O DISCURSO DA HOMOSSEXUALIDADE 

 

 Das discussões sobre o discurso do sexo apoiadas em Foucault, passamos a entender 

como o processo de repressão das formas de sexo ganha no século XIX outras interpretações e 

nos leva, então, a entender a nossa realidade quanto à situação do homossexual no Brasil, 

hoje. Queremos definir até mesmo por uma questão de abertura à conceitualização que 

utilizamos, na maioria das vezes, o termo homoafetividade – como já foi visto – para 

denominar as relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo, sem padrões, barreiras ou 

imposições de comportamentos; e, utilizamos o termo homossexualidade como um caminho a 

ser seguido no desenvolvimento das nossas pretensões teóricas, já que pensamos que ele não 

tem a amplitude que desejamos e ainda está enraizado em algumas problemáticas do passado.  

No princípio, chamavam-se sodomia as relações de pessoas do mesmo sexo. Seguiu-se 

a expressão homossexualismo, que foi afastada por significar "desvio ou transtorno 

sexual". O sufixo "ismo" utilizado para identificar doença foi substituído por "dade", 

que quer dizer "um modo de ser". Assim, surgiu a palavra homossexualidade, que, na 

Classificação Mundial das Doenças – CID, passou a nominar: "transtorno da 

preferência sexual". Jurandir Freire Costa, com inegável autoridade, denuncia a 

conotação pejorativa de tais expressões e introduz o vocábulo homoerotismo, 

pretendendo revalorizar as experiências afetivo-sexuais. Com essa mesma intenção, 

mas buscando subtrair o teor sexual dos relacionamentos interpessoais, acabei por 

criar o neologismo homoafetividade, para realçar que o aspecto relevante dos 

relacionamentos não é de ordem sexual. A tônica é a afetividade, e o afeto independe 

do sexo do par. (DIAS, 2002, p.1)
7
 

 

 Após o entendimento do que é o homoafetivo, voltamos a analisar o trabalho de 

Foucault (2001), em que afirma que a sexualidade passa da condenação para a preocupação 

com a saúde e o conjunto social desse indivíduo. Da mesma forma, Peter Fry e Edward 

MacRae no livro “O que é homossexualidade” (1985) remetem ao contexto semelhante no 

Brasil. 

Na segunda metade do século XIX, porém, irrompe na Europa e no Brasil toda uma 

preocupação médica com a homossexualidade e, de fato, quaisquer relações sexuais 

fora do casamento, incluindo prostituição. Formou-se a idéia de que a “saúde” da 

nação era diretamente ligada à “saúde” da família e dependente, portanto, do controle 

da sexualidade. (FRY e MACRAE, 1985, p. 61)  
 

 O discurso que anteriormente pertencia a Igreja, depois ao Estado, agora ganha força 

na medicina. São os médicos que assumem a autoridade de falar da sexualidade. Eles são “os 

                                                           
7
 Trecho retirado de um artigo online de título: “Politicamente correto” (fonte: 

http://www.consciencia.net/2003/06/07/homoafeto.html) - escrito pela Maria Berenice Dias - 

Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo sido a primeira mulher a 

ingressar na magistratura gaúcha e que além de defender o casamento entre homoafetivos trabalha com os 

direitos civis para as novas formações de família. Atualmente atua em Porto Alegre-RS como advogada 

especializada em Direito Homoafetivo, Direito das Famílias e Sucessões. 



30 

 

 

 

agentes da gradual transformação da homossexualidade de “crime”, “sem-vergonhice” e 

“pecado” para “doença”” (FRY e MACRAE, 1985, p. 61). Assim sendo, a relação que se tem 

com a homoafetividade é de necessidade de cura e não de crime, perversão ou pecado.  

 Deixamos de lado todo o aporte de discussões sobre as maneiras que impuseram a 

doença à homoafetividade. Temos, no entanto, que ressaltar que a palavra homossexualismo 

foi utilizada para definir a doença que pessoas homoafetivas carregam e que apenas em 1973 

deixou de ser considerada doença pela Associação Americana de Psiquiatria. Segundo Fry e 

MacRae (1985), esse resultado teve participação das pressões dos movimentos homossexuais 

da época, que serviram de base teórica e cultural para termos esse entendimento na atualidade. 

Porém, nosso trabalho não pretende abordar os movimentos de contracultura, as formas de 

combate a repressão, mas sim, entender rapidamente o processo que levou à constituição que 

temos hoje sobre homoafetividade.  Como exemplo, temos a reflexão do americano George 

Weinberg que em seu livro: “A sociedade e o Homossexual Sadio”, publicado em 1973, 

coloca em xeque a questão da tachação de doente aos homossexuais. 

O autor prega contra a “conversão” dos homossexuais em heterossexuais, 

argumentando em favor do homossexual se aceitar como gay. “Um homossexual é gay 

quando ele se vê feliz de ser alguém dotado da capacidade de enxergar as pessoas 

como romanticamente belas. Ser gay é ser livre de vergonha, culpa e remorso de ser 

homossexual. (...) Ser gay é vislumbrar sua sexualidade como heterossexual sadio 

enxerga a dele.” (GEORGE WEINBERG apud FRY e MACRAE, 1985, p. 76) 
 

 É a partir de algumas pistas como essa definida por George Weinberg que adotaremos 

o “gay” como conceito norteador do nosso trabalho, “entendido” como indivíduo que tem 

relações homoafetivas. Mesmo percebendo que há diversas definições e novas classificações a 

partir do que é definido por ser gay, queremos nesse termo englobar as diversas variações de 

comportamento. Entretanto, “nesta nova postura está a adoção de uma identidade também 

imposta de fora com suas regras pré-estabelecidas. A principal delas sendo aquela que 

restringe a possibilidade de relações do gay somente com pessoas do seu próprio sexo” (FRY 

e MACRAE, 1985, p. 97-98). Foi desse enrijecimento que surge o termo bissexual, a que 

permanece um personagem ambíguo e, por vezes, mal visto tanto pelos héteros quanto pelos 

homossexuais. Mas que aqui pretendemos também abranger dentro do termo gay – 

compreensão que será explicada posteriormente.  Entretanto alguns autores, assim como o 

senso comum, utilizam a expressão gay para o indivíduo que assume a sua homoafetivida, 

como podemos ver no trabalho de Lima (2000): 

Com os movimentos de liberação gay, surgidos em fins dos anos 1960, uma das lutas 

tem sido a rejeição pelo termo "homossexual", em favor de uma definição menos 

sexista e mais colada à estruturação interna do mundo homossexual. A questão é que, 

ao se auto-intitular como homossexual, ou aceitar seus desejos homoeróticos, o 
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indivíduo está assumindo uma orientação sexual diversa da socialmente aceita e, a 

partir daí, constrói uma eu-imagem enquanto "diferente". Esse "assumir-se" implica 

em mais que apenas um posicionamento psicológico, que todo indivíduo com desejos 

homoeróticos tem a opção de fazer. Ao se autodenominar como gay, o indivíduo está, 

além de assumindo seu homoerotismo, filiando-se a uma tribo específica dentro do 

universo da homossexualidade. Identificar-se como gay, e constituir uma nós-imagem, 

desse modo, implica uma atitude política, não apenas em um sentido de reivindicação, 

mas, principalmente, num senso de identidade coletiva.  

(LIMA, 2000 p. 35-36) 
 

  Fry e MacRae (1985) desenvolvem uma série de comparações entre diferentes tipos 

de meios, em tribos, países e até mesmo regiões do país e com suas percepções, posturas e 

conceitos sobre a homoafetividade. Assim, precisamos observar num sentido superficial como 

são definidos os comportamentos homoafetivos. 

De alguma forma, a tendência é de acreditar que homossexuais masculinos e 

femininos são biologicamente ou psicologicamente tão diferentes dos assim chamados 

heterossexuais, que seu comportamento pode ser compreendido em termos mais 

psicológicos e biológicos que sociais. É tido como “natural” que o homossexual 

masculino seja “afeminado” e a homossexual feminina “máscula”, e assim as “bichas” 

e “sapatões” do folclore brasileiro adquirem status de uma condição que nunca é 

social, mas sim natural (FRY E MACRAE, 1985, p. 11). 
 

 Dessa forma queremos colocar que “as diferenças existentes entre os homens, 

portanto, não podem ser explicadas em termos das limitações que lhes são impostas pelo seu 

aparato biológico ou pelo seu meio ambiente” (LARAIA, 2002, p. 24). Antecipamos esta 

afirmação para adentrarmos na problematização do conceito de cultura.  

Utilizando Edward Tylor (1832-1917) que explica o vocábulo inglês Culture:  

“Tomando em seu amplo sentido etnográfico é este todo o complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”. Com esta definição 

Tylor abrangia em uma só palavra todas as possibilidades de realização humana, além 

de marcar fortemente o caráter de aprendizado da cultura em oposição à idéia de 

aquisição inata, transmitida por mecanismos biológicos (LARAIA, 2002, p. 25). 
 

 Ainda podemos entender a cultura de uma forma mais ampla, definida por Ruth 

Benedict em seu livro O crisântemo e a espada “que a cultura é como uma lente através da 

qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, 

tem visões desencontradas das coisas” (BENEDICT apud LARAIA, 2002, p. 67). São nesses 

modos de ver o mundo, por meio de apreciações de ordem moral e valorativa, que Laraia 

afirma que os comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de 

uma herança cultural.  

O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como conseqüência a 

propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. 

Tal tendência, denominada etnocentrismo, é responsável em seus casos extremos pela 

ocorrência de numerosos conflitos sociais (LARAIA, 2002, p. 72-73). 
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 Laraia (2002) evoca que independente do sistema cultural a que se inserimos, temos 

necessidades fisiológicas comuns, como respirar, comer, dormir, fazer sexo, etc., e são nessas 

atividades e nas diversas possibilidades de maneiras diferentes de execução que encontramos 

o respaldo para determinar o homem um ser cultural. Assim, podemos também entender que a 

cultura é uma escolha, mesmo em sociedades rígidas, com padrões bem demarcados 

encontramos indivíduos que saem daquela “normalidade” e assim, damos espaço para 

colocarmos a cultura num processo de contínua formação, utilizando o termo aculturação, 

proveniente do Manifesto de Aculturação de 1953 em que:  

“Qualquer sistema cultural está num contínuo processo de modificação. Assim sendo, 

a mudança que é inculcada pelo contrato não representa um salto de um estado 

estático para um dinâmico mas, antes, a passagem de um espécie de mudança para 

outra. O contato, muitas vezes, estimula a mudança mais brusca, geral e rápida do que 

as forças internas (LARAIA, 2002, p. 95-96). 
 

Essas duas formas propostas pelo Manifesto de aculturação, para Laraia, a interna 

resultaria de uma dinâmica do próprio sistema cultural e que, portanto, é mais lenta e quem 

sabe até mesmo muito difícil de ocorrer. A outra, a mudança gerada por fatores externos, dita 

como brusca, na verdade é o resultado do contato de um sistema cultural com um outro. Essa 

última pode gerar grandes catástrofes, ou apenas promover mudanças enriquecedoras. Mas 

entendemos que desse tipo de mudança que gera maior evolução interna das culturas.  

Voltamos agora para o conceito da naturalização do estereótipo. No caso, contestando 

a afirmação de que seria natural o homossexual masculinho ser afeminado e a homossexual 

feminina ser máscula. Fry e MacRae (1985) colocam um exemplo de uma nova denominação 

que acabou encontrando no termo gay – usado no mesmo período nos EUA – a solução para a 

rotulação exata daquilo que entendemos como homoafetividade. 

Na década de 1960 surge um novo termo para nomear uma figura social cada vez mais 

comum e aceita, o “entendido” e a “entendida”, uma espécie de equivalente 

tupiniquim do gay, que se alastra nos Estados Unidos na mesma época. O “entendido” 

e o gay vieram a denominar fundamentalmente pessoas que “transam” com (nossa 

colocação) pessoas do mesmo sexo sem que adotassem necessariamente os “trejeitos” 

associados às figuras da “bicha” ou do “sapatão”. Ao contrário destas, as novas 

palavras não são pejorativas (FRY E MACRAE, 1985, p. 24). 
 

 Essa afirmação ganha maior credibilidade a partir do surgimento do feminismo 

moderno, e a distinção entre o sexo fisiológico e o sexo social (papéis sociais), em que 

contata-se que os papéis sexuais do homem e da mulher variam de cultura para cultura e de 

época para época. Nesse caso, subtende-se a cultura muito mais como uma forma individual 

de ver o mundo, do que algo encontrado na coletividade. Pois dentro dos sistemas de 
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aculturação descritos por Laraia (2002) podemos entender que dentro dos diferentes sistemas 

culturais que hoje temos possibilidades de interagir, podemos nos aculturar então.   

Observamos que, ao longo dos últimos anos, o que chamamos de um arranjo 

“popular” dos papéis sexuais está sob forte pressão por parte de áreas das classes 

médias urbanas que, ao produzir uma ideologia essencialmente igualitária, colocam 

em cheque tanto os papéis tradicionais de “homem” e de “mulher” como os papéis 

tradicionais de “bicha” e “sapatão”. É assim que entendemos o surgimento do 

“entendido” na década de 60 e subseqüentemente aparição do gay e do “homossexual 

militante” (FRY e MACRAE, 1985, p. 116-117). 
 

 Os autores elegem o encontro de diversos movimentos de militância homossexual que 

ocorreu durante a Semana Santa de 1980 em São Paulo, para citar as problemáticas da 

identidade dos homoafetivos da época. O encontro pretendia determinar soluções para a 

autonomia do movimento homossexual em relação aos partidos políticos e ao apoio ao 

feminismo na luta contra o machismo. “Criticava-se a reprodução do “machismo” nas 

relações homossexuais. Contra a dicotomia “ativo/passivo”, “dominador/dominado”, 

“bofe/bicha”, “fanchona/lady”, propunha-se uma nova identidade homossexual e relações 

sexuais/afetivas essencialmente igualitárias” (FRY e MACRAE, 1985, p. 23-24). No entanto, 

essa problemática de conceitualização ainda é existente, podendo ser em menor grau, mas há 

ainda a rotulação de padrões heterossexuais dentro das relações dos homossexuais. Também 

podemos perceber uma imposição da moral aplicada às relações heterossexuais sobre os 

relacionamentos homossexuais, sejam elas por simples enquadramento ou por ser facilitadora 

da constituição do direito, ainda grande questão dos indivíduos homoafetivos e que encontra 

problema em uma cultura que prioriza uma moral cristã, onde a perversão e o pecado ainda 

respaldam as decisões do poder do Estado, como já afirmava Foucault. 

A nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos 

condicionou a reagir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que 

agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Por isto, discriminamos o 

comportamento desviante. Até recentemente, por exemplo, o homossexual corria o 

risco de agressões físicas quando era identificado numa via pública e ainda é objeto de 

termos depreciativos. Tal fato representa um tipo de comportamento padronizado por 

um sistema cultural (LARAIA, 2002, p. 67-68). 

 

 Temos que expor que mesmo havendo mudanças na concepção da homoafetividade, 

ela ainda continua sendo tratada (grifo dos autores) com uma mistura indigesta que combina 

pecado, sem-vergonhice e doença
8
. Segundo Fry e MacRae (1985): “Nas famílias, muitos 

meninos e meninas sofrem horrores ao perceberem que sentem desejo homossexual; seus pais 
                                                           
8
 Um exemplo claro se encontra nos atos violentos que ocorreram durante a Parada Gay de São Paulo, realizada 

no dia 14 de junho de 2009, em que houve a explosão de uma bomba e espancamentos que somaram 22 feridos 

registrados. Uma vítima de violência física não resistiu, Marcelo Campos, de 35 anos.  

Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1198317-5605,00-

SANTA+CASA+CONSTATA+MORTE+DE+RAPAZ+AGREDIDO+APOS+A+PARADA+GAY.html 

http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1198317-5605,00-SANTA+CASA+CONSTATA+MORTE+DE+RAPAZ+AGREDIDO+APOS+A+PARADA+GAY.html
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1198317-5605,00-SANTA+CASA+CONSTATA+MORTE+DE+RAPAZ+AGREDIDO+APOS+A+PARADA+GAY.html
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continuam ou rejeitando estes filhos ou, na melhor das hipóteses, compartilhando a vergonha, 

como se fossem eles os responsáveis” (1985, p. 118). As questões de anormalidade ainda 

estão presentes no sistema cultural predominante, e mesmo assim, não aceitamos o conceito 

de subcultura para a cultura gay. 

Afinal, negar a inevitabilidade da fronteira que separa os “homossexuais” colocaria 

em questão a própria noção de uma identidade homossexual que, para muitas pessoas, 

representa um modo de dar ordem às suas vidas, cheio de possibilidades de 

gratificação e muitas vezes “assumido” a duras penas (FRY e MACRAE, 1985, p. 

120). 
 

 Foucault (2006) diz ser “necessário lutar para dar espaço aos estilos de vida 

homossexual, às escolhas de vida em que as relações sexuais com pessoas do mesmo sexo 

sejam importantes” (p. 119).  

O fato de fazer amor com alguém do mesmo sexo pode muito naturalmente acarretar 

toda uma série de escolhas, toda uma série de outros valores e de opções para os quais 

ainda não há possibilidades reais. Não se trata somente de integrar essa pequena 

prática bizarra, que consiste em fazer amor com alguém do mesmo sexo, nos campos 

culturais preexistentes: trata-se de criar formas culturais. (FOUCAULT, 2006, pag. 

119-120) 
 

  Para o autor, as questões da conquista dos direitos igualitários para os homossexuais 

nos Países Baixos e na Europa, que interessam aos cidadãos de um modo geral e não somente 

aos pares, demonstra a necessidade de todos quererem administrar as suas próprias vidas e 

suas relações como bem entenderem, quer dizer, há uma quebra de barreiras ao gay assumir o 

seu papel como normal para as ferramentas de direito e, assim, compartilhar do mesmo poder 

dado aos demais.  

Uma parte extremamente interessante em jogo e que me apaixona: a questão da 

cultura gay – que não compreende somente romances escritos por pederastas sobre a 

pederastia –, isso não tem muito interesse, mas uma cultura no sentido amplo, uma 

cultura que inventa modalidades de relações, modos de vida, tipos de valores, formas 

de troca entre indivíduos que sejam realmente novas, que não sejam homogêneas nem 

se sobreponham às formas culturais gerais. Se isso for possível, a cultura gay não será 

então uma escolha de homossexuais por homossexuais. Isso criará relações que podem 

ser, até certo ponto, transpostas para os heterossexuais. É preciso inverter um pouco as 

coisas, e, mais do que dizer o que se disse em um certo momento: “Tentemos 

reintroduzir a homossexualidade na normalidade geral das relações sociais”, digamos 

o contrário: “De forma alguma! Deixemos que ela escape na medida do possível ao 

tipo de relações que nos é proposto em nossa sociedade, e tentemos criar espaço vazio 

em que estamos novas possibilidades de relação.” Propondo um novo direito de 

relação, veremos que pessoas não homossexuais poderão enriquecer suas vidas 

modificando seus próprio esquema de relações. (FOUCAULT, 2006, pag.122) 
 

 É essa a cultura gay, como modo de visão definido por cultura, como concepção do 

indivíduo enquanto gay – aquele que tem relações homoafetivas. Quer dizer, reutilizando as 

palavras de Foucault, há todo um leque de atitudes, de modos de perceber, de ser e se portar 
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no mundo. Anteriormente levantamos o problema da bissexualidade, e aqui, ela faz parte da 

cultura gay, pois precisamos entender que esse sistema cultural, assim como os demais, não é 

estanque e muito menos, rotulador. Fazem parte desse sistema todas as formas de agir, seja na 

hora de identificar os pares, horas de convivência, relacionamentos, etc.  

 A bissexualidade e o gueto – lugar fora da circulação comum, lugar escondido, à parte 

– ainda são vistos com certo temor. Quem sabe por ainda estarem, como cotidianamente usa-

se o chavão, “dentro do armário”. No entanto, há uma má interpretação de que tudo que está 

relacionado ao gay, ao homossexual, tem a ver com gueto, com a sauna gay, com o bate-papo 

com apelo pornográfico. Essas peculiaridades continuam presentes, mas, hoje, há bares, 

restaurante, livros, revistas, sites de notícias, etc.; todo um conjunto de produtos culturais para 

o que poderíamos considerar a cultura gay.  

Da mesma forma, o nosso trabalho tem essa disposição, pois ele não reflete sobre 

aquilo que está velado, subentendido, não é o homossexual dentro da mídia, dentro de um 

filme, ou as formas da mídia tratar o homossexual, mas é sim o gay representado, colocado, 

demonstrado, exposto; pertencente a esta cultura gay e às suas singularidades dentro de uma 

mídia específica para ele, e sem o apelo do gueto, com fotos sensuais e sem nu frontal. Quer 

dizer, ele sai do gueto no sentido de mídia, ganha o suporte das prateleiras das revistas, tem a 

fachada do bar o gênero escrito em letras “graúdas”.  

Dessa maneira nosso trabalho pede emprestadas as análises feitas por Foucault (2006) 

para consolidar essa cultura gay que ganha espaços dentro da sociedade “normativa”, quer 

dizer, a boate que antes era fechada somente para os gays ganha público misto, as relações 

sociais se miscigenam e acontece todo um movimento de saída do gueto, e quem sabe 

predispõe a saída em massa do “armário”. Um fator importante é a contemplação de casais 

homossexuais no questionário aplicado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) para o Censo 2008
9
.  

Ainda precisamos perceber o papel social da palavra gay, dito por Foucault (2006): 

Isso é importante porque, ao escapar da categorização “homossexualidade-

heterossexualidade” os gays deram um passo importante e interessante. Eles definiram 

de modo diverso seus problemas tentando criar uma cultura que só tem sentido a partir 

de uma experiência sexual e de um tipo de relações que lhes seja próprio. Creio que 

uma abordagem interessante seria fazer com que o prazer da relação sexual escape do 

campo normativo da sexualidade e de suas categorias, e por isso mesmo fazer do 

prazer o ponto de cristalização de uma nova cultura (FOUCAULT, 2006, p.123). 

 

                                                           
9
 Segundo matéria publicada pelo site G1: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,AA1518550-5598,00.html. Os 

dados do Censo 2008 ainda não foram publicados.  

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,AA1518550-5598,00.html
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 Diferentemente de permitir relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, a cultura 

gay, segundo Foucault (2006), busca o reconhecimento dos próprios indivíduos desse tipo de 

relação, no sentido de eles lhe atribuírem uma importância suficiente para criar novos padrões 

e modos de vida. Aquilo que está em sua subjetividade, seus desejos, prazeres, seu discurso 

do sexo, passa agora a ganhar notoriedade, passa a ser comum e cotidiano.  

 Para entendermos o propósito da cultura gay, utilizamos duas citações distintas que 

podem demonstrar maleabilidade dos sistemas culturais e criar novo sistema cultural e 

também demonstrar a sua diversidade, fugindo dos estereótipos, das rotulações impostas por 

aquilo que se afirma uma “cultura dominante”. 

Um quarto de século depois, esse pequeno drama social era perfeitamente 

desconhecido para muitos jovens que jamais compreenderão perfeitamente como era 

esse estranho ritual denominado baile. São essas aparentemente pequenas mudanças 

que cavam o fosso entre as gerações, que faz com que os pais não se reconheçam nos 

filhos e estes se surpreendam com a “caretice” de seus progenitores, incapazes de 

reconhecer que a cultura está sempre mudando. (LARAIA, 2002, p. 98) 

 

  Segue:  

“Pois bem, passamos o tempo entre homens, temos bigodes e nos abraçamos”, sem 

que nenhum dos dois tenha que desempenhar o papel de efebo ou de rapaz efeminado, 

frágil. (FOUCAULT, 2006, pag. 124) 

 

 Da confissão, importante instrumento de repressão sexual e que torna possível o 

discurso do sexo e sua discussão científica, vemos no trabalho de Foucalt todo um percurso 

que nos leva a entender os processos sociais da sexualidade, e suas influências nas interações 

sociais. Nesse sentido, a cultura gay, calcada apenas no modo diferente de se prostrar no ato 

em si, se comparado com a “normalidade” hétero, não teria suporte suficiente para se 

constituir como tal. Assim, entendemos a cultura gay como um sistema cultural completo e 

não uma subcultura, no entanto, dentro deste modo e desses aspectos que fazem parte desta 

cultura, não há regramentos, não há barreiras, já que cada vez mais vemos que ela adentra em 

outros meios da sociedade, não mais vista como gueto, e nem mais vista como instrumentos 

somente de gays. Assim como a identidade gay, a cultura gay abriu caminhos, fez progressos, 

mas ela não é estanque e não é concebida da mesma maneira a todos os indivíduos.   
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4) MÍDIA GAY 

  

A mídia gay nasce no Brasil junto aos movimentos da Contra-cultura, meados do 

século XX, tida como mídia alternativa. Desde então, foram produzidos jornais de 

associações, periódicos informativos com um público determinado. Somente no final do 

século XX é que surgiu o mercado comercial de revistas para público gay com distribuição 

nacional. 

O jornal Lampião da Esquina, que circulou de 1978 até 1981, pode ser considerado o 

primeiro grande veículo pertencente à mídia gay. Em entrevista à revista Imprensa
10

 de 

dezembro de 2007, um dos fundadores e editores do jornal alternativo, João Silvério Trevisan 

falou que o Lampião tratava sobre o feminismo, o racismo, ecologia, questões da 

homossexualidade e tudo que era de esquerda na época.  

Antes, em 1961, surge o que talvez possa ser considerado o primeiro jornal 

homossexual do Brasil: Snob, criação de Agildo Guimarães. Mimeografado e 

distribuído entre amigos, era mais um colunismo social que um veículo de discussão 

de idéias. Entre os anos 60 e início dos 70, circularam no Rio de Janeiro mais de 

quinze títulos: Snob, de Gilka Dantas, Le Femme, Subúrbio à noite, Gente Gay, 

Aliança de Ativistas Homossexuais, Eros, La Saison, O Centauro, O Vic, O Grupo, 

Darling, Gay Press Magazine, 20 de Abril, O Centro e O Galo. Em Niterói, surgem Os 

Felinos, Opinião, O Mito e Le Sophistique (LIMA, p.2)
11

. 

 

Além do Rio de Janeiro, a imprensa homossexual ganhou espaço em Salvador na 

Bahia.  

Lá, o mais ativo jornalista homossexual foi Waldeilton di Paula, que edita, entre 

outros: Fatos e Fofocas (1963), de exemplar único que circulava de mão em mão até 

voltar ao ponto de origem, quinzenal e que durou até 1967; Zéfiro (1967), 

datilografado; Baby (1968), também datilografado, com 50 exemplares reproduzidos 

por cópias xerox; Little Darling (1970), que saía com tiragem de cem exemplares, 

diferenciava-se dos demais por apresentar, além das fofocas da comunidade 

homossexual baiana, crítica de cinema e teatro e acontecimentos homossexuais fora da 

Bahia, sendo que, em 1978, passa a se chamar Ello. Nesse mesmo período, outro 

jornalista, Frederico Jorge Dantas, tentava impor um novo conceito à imprensa 

homossexual, até então limitada a um pastiche do colunismo social: ele edita e 

distribui informalmente os cadernos Eros, com 150 exemplares, e Entender (LIMA, 

p.2)
12

.  

 

O mercado de revistas especializadas de gênero gay é recente no país. As principais 

revistas seriam a Sui Generis (fora de mercado) e a G Magazzine. Os estudos produzidos até 

                                                           
10

 A matéria pode ser encontrada no endereço online da revista Imprensa: 

http://portalimprensa.uol.com.br/revista/edicao_mes.asp?idEdicao=6&idMateriaRevista=66  
11

 Artigo publicado na Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação: 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/lima-marcus-assis-IMPRENSA-HOMOSSEXUAL-BRASIL.pdf 
12

 Idem a nota 11. 

http://portalimprensa.uol.com.br/revista/edicao_mes.asp?idEdicao=6&idMateriaRevista=66
http://www.bocc.ubi.pt/pag/lima-marcus-assis-IMPRENSA-HOMOSSEXUAL-BRASIL.pdf
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o momento são ligados ao histórico dessa mídia no Brasil: o surgimento, suas problemáticas 

para perdurarem no mercado, e sobre o papel de porta-voz político de um grupo e suas 

necessidades. Os principais estudos se referem aos folhetins, jornais, e publicações em geral, 

produzidas por entidades e associações da comunidade GLBT e por ONGs. Encontramos 

também estudos de mercado gay, ligados aos estudos de Publicidade e Propaganda, e outros 

estudos que levantam as questões da existência da revista Sui Generis, considerada a mais 

importante, e o referencial de mídia de gênero gay no país, e também da revista GMagazine, 

com suas formas de tratar o nu masculino. Entretanto, poucos se dedicaram a compreender os 

modos de construção dessas novas expressões e identidades específicas desse grupo. Temos 

como exemplo, o estudo de doutorado do Fernando Luiz Alves Barroso
13

 (2007) sobre o 

jornal Nuances de Porto Alegre, que pertence à ONG Nuances, e a tese de Jorge Luís Pinto 

Rodrigues
14

 (2007), que faz uma análise do histórico dessa mídia em nosso país. No trabalho 

de Barroso encontramos especificações sobre a mídia gay alternativa e os estudos gerados a 

partir dela. 

A orientação de pesquisa que relaciona a mídia gay brasileira com a imprensa 

alternativa dos anos de 1970 recebe contribuições de diferentes disciplinas acadêmicas 

e desenvolve-se a partir de diferentes concepções teóricas e metodológicas. Os estudos 

associáveis a esta corrente de pesquisa tendem a eleger o jornal Lampião da Esquina 

como marco de referência para esta modalidade midiática no Brasil. Talvez esta 

postura possa ser entendida como resultante do fato de o Lampião ser reconhecido 

como uma das expressões da imprensa alternativa, de ter ambicionado ir além da 

fofoca de turma e do colunismo social para ser um porta-voz político dos 

homossexuais, e também de ter sido o primeiro jornal gay brasileiro produzido por 

profissionais e com circulação nacional (BARROSO, 2007, p. 37). 

 

Lima compartilha o entendimento daquele momento: 

Foi um período em que a discussão a respeito da sexualidade tomou de assalto o 

panorama cultural e político, com os novos ventos da redemocratização e o fim da 

censura prévia. A era das rupturas influenciava o nascimento de uma imprensa 

altamente especializada, segmentada e de caráter militante, representada pelo jornal 

Lampião (LIMA, p.2).
15

 

 

Dando um salto na linha do tempo, encontramos a revista Sui Generis que perdurou 

por seis anos e deixou marcas por levantar questões abertas, não somente referentes à 

sexualidade, e tendo um caráter comercial de jornalismo segmentado, quer dizer, não mais 

                                                           
13

 Tese de doutorado pelo PPG em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio do Sinos – 

Unisinos; defendida em 2007 com o título: “JORNAL DO NUANCES. A prática midiática de um uma ONG de 

Porto Alegre-RS para o confronto político entre o “gay classe média” e a “bicha bafona””. 
14

 Tese de doutorado pela Universidade Federal Fluminense – UFF; defendida em 2007 com o título: 

“Impressões de Identidade: histórias e estórias da formação da imprensa gay no Brasil”. 
15

 Idem a nota 11. 
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pertencente às mídias alternativas. A revista foi lançada em 1994, sendo produzida 

artesanalmente pelo jornalista Nelson Feitosa.  A pretensão de Feitosa que era de ter “um 

periódico gay pequeno e informativo para circular na zona Sul do Rio de Janeiro acabou 

virando notícia e se tornou uma das revistas gays mais bem sucedidas do país, com 

distribuição nacional, que durou até o início de 2000” (MONTEIRO, 2000). A pesquisa não 

pretende analisar a Sui Generis, já que há alguns estudos sobre isso e o foco é verificar como 

a mídia gay está configurando essas novas fronteiras, ou essa quebra de barreiras entre os 

rótulos de heterossexual e homossexual na atualidade. Porém, não podemos falar de mídia gay 

no país sem citá-la.  

A revista buscou desde o início fugir do que era por eles considerado a marca 

registrada de qualquer publicação gay de grande porte até então: a pornografia. 

Queriam investir numa fórmula mais próxima de títulos gays do exterior (como a 

Attitude, publicação britânica sobre a qual comentarei mais no decorrer da discussão, 

como contraponto internacional à Sui Generis), com ênfase em temas de cultura, 

comportamento e moda. Como relatou Nelson Feitosa, a revista buscou um diferencial 

de qualidade para si mesma, a fim de escapar ao que ele chamou de “gueto” de 

publicações restritas a um mercado erótico, que sofriam preconceito generalizado da 

sociedade (MONTEIRO, 200, p. 42-43). 

 

Barroso (2007) começa o seu trabalho colocando os problemas da mídia gay se manter 

no mercado editorial de revistas no Brasil. Para ele, ainda há por parte de anunciantes grandes 

problemas em expôr a sua marca nessas revistas, o que torna necessário continuar existindo 

uma mídia alternativa, seja de ONG, seja de promoção de festas, e que de certa forma possa 

atender esse público. Analisando do ponto de vista comercial: 

Qualquer exame mais atento nas páginas de revistas como a Sui Generis e GMagazine 

(para citar apenas as revistas brasileiras provenientes do mercado, mais bem 

sucedidas) permitirá constatar a presença apenas de anúncios das pequenas e médias 

empresas do mercado GLS (BARROSO, 2007, p. 33). 

 

O trabalho de Barroso (2007) foi defendido antes do surgimento das novas revistas por 

nós pesquisadas. E para entender esse mercado precisamos nos cercar de suas peculiaridades. 

Primeiro a imprensa gay surge como alternativa, como a voz do gueto, depois ela passa a ter 

papel politizadora, mais tarde ela ganha espaço no jornalismo “sério” e sem nu, na revista Sui 

Generis, conquista espaço no mercado com a G Magazine, que além de reportagens para o 

público gay tem como foco principal ensaios sensuais com nu frontal com uma tendência a 

fotografar famosos, sempre colocando em evidência a sua heterossexualidade. Nesse 

panorama, podemos encontrar o caminho evolutivo que torna possível o lançamento de duas 
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revistas destinadas ao público gay em 2007. O próprio André Fischer
16

, diretor de redação da 

revista Junior e diretor do Grupo Mix Brasil, afirma que essa tendência editorial está 

vinculada com a visualização do “Pink Money”
17

, não necessariamente afirmando que os gays 

são mais ricos, mas segundo Fischer, eles gastam mais em produtos culturais. 

Fischer também é o criador de sigla GLS
18

 no Brasil, que teria como intenção ser 

como o gay friendly americano, tratando a questão de mercado, sem soar pejorativo demais, 

pois de acordo com ele, se o os produtos do Grupo Mix Brasil tivessem o título gay, não 

fariam sucesso.  

 Ao tratar de mercado, temos a publicação que se mantém até o momento, a revista G 

Magazine, que explora com mais intensidade os ensaios sensuais masculinos – com nu 

frontal – tendo nas suas matérias uma maior ênfase para a questão sexual. A G Magazine foi 

lançada em outubro de 1997 e tinha como nome nas quatro primeiras edições Banana Louca, 

tornando-se, então, G Magazine. Pertence ao Grupo Fractal, que agrega a editora que já teve 

diversas publicações específicas para o público gay e hoje conta com dois portais principais: o 

Gonline
19

 e o Lolitos
20

. Por ser uma publicação solidificada no mercado, e já ter sido objeto 

de estudos, não analisamos ela na pesquisa, mas consideramos a sua importância enquanto 

publicação gay há mais tempo no mercado editorial brasileiro.  

 

4.1) O BOOM DO MERCADO EDITORIAL GAY NO BRASIL 

 

O ano de 2007 marcou o surgimento de duas revistas para público gay, quer dizer, dois 

periódicos pertencentes aquilo que entendemos como mídia gay. A primeira, a revista 

Junior
21

 que foi lançada em setembro de 2007 pela Editora Sapucaia. No seu comando está o 

criador do Festival Mix Brasil da Diversidade Sexual
22

 e do portal Mix Brasil
23

, um dos 

principais portais de informações e cultura popular englobando os diversos setores que 

                                                           
16

 Em entrevista concedida para a revista Imprensa de dezembro de 2007. Pode ser encontrada online pelo site: 

http://portalimprensa.uol.com.br/revista/edicao_mes.asp?idEdicao=6&idMateriaRevista=71  
17

 O “dinheiro cor-de-rosa” que seria o dinheiro dos gays.  
18

 Gays, Lésbicas e Simpatizantes. 
19

 http://gonline.com.br/ 
20

 http://lolitosg.uol.com.br/ 
21

 http://revistajunior.virgula.uol.com.br/novo/  
22

 Está 17ª Edição, mais informações no site do Festival http://www.mixbrasil.org.br/  
23

 Criado em 1995, sendo que em 1997 tornou-se o primeiro parceiro do portal UOL e iniciou atualizações 

diárias. Entre fotos, contos, vídeos pornôs e reportagens. Possui conteúdo fragmentado em livre e para 

assinantes, no caso o material erótico só tem acesso assinantes UOL ou do próprio Mix Brasil – 

www.mixbrasil.com.br 

http://portalimprensa.uol.com.br/revista/edicao_mes.asp?idEdicao=6&idMateriaRevista=71
http://gonline.com.br/
http://lolitosg.uol.com.br/
http://revistajunior.virgula.uol.com.br/novo/
http://www.mixbrasil.org.br/
http://www.mixbrasil.com.br/
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formam a comunidade GLS do Brasil, o jornalista e empresário André Fischer. A revista está 

na 11ª edição (junho de 2009) e no seu princípio era trimensal passando a ser bimensal. 

A revista DOM, De Outro Modo
24

 foi lançada em dezembro de 2007 pela Editora 

Peixes e tinha no seu comando editorial Jorge Tarquini – jornalista e professor de Crítica da 

Mídia e Marketing na Universidade Metodista de São Paulo. Foi diretor de redação das 

revistas Quatro Rodas, Vip,Terra, entre outras; escreveu para teatro e televisão. A circulação 

da revista começou sendo bimensal, mas logo passou a ser mensal. A 10ª edição do mês de 

dezembro de 2008 marcou a transição da revista para a Editora Fractal, responsável pela 

revista G Magazine, retornando às bancas brasileiras somente em março de 2009. Está na 14ª 

edição (referente ao mês de junho de 2009). 

Outra publicação do setor é a revista A Capa
25

 (lançada antes de 2007), ligada ao 

Grupo Disponivel.com
26

, que possui um dos mais conhecidos sites de busca de parceiros gays 

do país. A revista está na 23ª edição (mês de junho de 2009), e é mensal. Ela não é vendida 

nas bancas de todo o país, somente em algumas regiões metropolitanas. A compra pode ser 

feita no site da revista. Seu conteúdo apresenta pouco texto, e geralmente são artigos enviados 

por colaborados ou textos de depoimentos pessoais, e até mesmo textos ficcionais. Apresenta 

fotos mais eróticas, porém sem nus frontais. Contém também quadros de anúncios que variam 

desde massagem erótica até advogados especializados em defesa dos homossexuais. 

Em maio de 2008, surge no mercado a revista Aimè - primus inter pares pela Editora 

Lopso, conhecida pelas revistas médicas, e no seu comando está Ana Maria Sodré. Possui um 

formato semelhante a Junior e a DOM, entretanto, sendo afirmado pela própria diretora em 

entrevista à revista Imprensa
27

, a Aimè “é voltada para um público gay mais elitizado, uma 

classe A e B”.  Está na 7ª edição (junho de 2009). 

Na época do lançamento da revista DOM, no site da Editora Peixes
28

 (utilizando a 

fonte Gay Press Report 2006) encontra-se um dos vestígios para esse fervor de lançamentos 

de periódicos gays no país. Na seção de publicidade da revista DOM, havia um trecho que 

explicava os motivos pelos quais é bom investir nesse mercado. Segundo a Editora, os 

investimentos publicitários em mídia gay no mundo cresceram quatro vezes mais que no 

mercado comum nos últimos 10 anos. Ela afirma que 10% da população brasileira é gay, isso 

significa um número aproximado de 18 milhões. Estes gays têm costumes de consumo mais 

                                                           
24

 http://www.revistadom.com.br/  
25

 http://www.acapa.com.br 
26

 www.disponível.com 
27

 Revista Imprensa online. Pode ser encontrada no endereço: 

http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2008/03/13/imprensa17859.shtml  
28

 http://edpeixes.ig.com.br 

http://www.revistadom.com.br/
http://www.acapa.com.br/
http://www.disponível.com/
http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2008/03/13/imprensa17859.shtml
http://edpeixes.ig.com.br/
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elevados por estarem na maioria, 83%, nas classes A e B, chegando a gastar 30% mais que os 

héteros. Além disso, 57% dos gays brasileiros têm curso superior, segundo estudo do Censo 

GLS 2005 (Instituto de Pesquisa e Cultura GLS, com uma joint-venture entre as empresas 

GLS Planet e JUMP Pesquisas).  

Essa abertura editorial, em 2007 pode ser compreendida por meio de diversos fatores. 

Um dos exemplos pode ser a visibilidade que o público homoafetivo ganhou com o sucesso 

das Paradas Gays, tanto a de São Paulo, como também as realizadas pelo país, sendo 

considerado o Brasil o país que possui maior número de Paradas Gays do mundo. Além disso, 

a questão homoafetiva está sendo trabalhada nas novelas, por exemplo, da Rede Globo, como 

em Paraíso Tropical
29

, com um casal de homens; e sua sucessora Duas Caras
30

, novamente 

um casal de homens. No caso desta última, o romance entre Carlão e Bernardinho ganhou 

relevante atenção do público telespectador, o que abre discussões públicas para a temática, 

principalmente por ter grande espaço de cobertura na grande mídia.  

Algumas diferenças entre a Sui Generis e as edições lançadas recentemente, é que 

estas contam com amplo apoio publicitário, da mesma forma que a maioria das revistas de 

sucesso no mercado. Entre os anunciantes estão grifes de roupas, linhas de perfumaria, 

automóveis, móveis, acessórios de grifes, utensílios domésticos. Há um aspecto a ser 

ressaltado: as marcas que investem em publicidade nestas revistas são de luxo, o que 

demonstra um mercado potencial de consumo dessas mercadorias, da mesma forma que 

dessas revistas. 

Começamos a perceber que as revistas deixam de mostrar o gay como um ser 

diferente, algo exótico, que gera estranheza na sociedade. Pelo contrário, abordam temas 

tabus, como, por exemplo, os gays que fazem parte da Marinha do Brasil. Buscam retratar 

este gay que está em toda a parte, com estilos singulares, com diferentes gostos de músicas, 

roupas, cabelos, etc., não dependendo dos rótulos até então adotados pela sociedade e pela 

grande mídia. No entanto, elas não deixam de trabalhar com assuntos ligados aos problemas 

desse público, como a falta de direitos civis, de questionar a homofobia e discutir políticas 

públicas. Porém, usam um grande espaço para abordar temas como a moda, as tendências de 

estilo, e também colocam em pauta questões ligadas aos relacionamentos, ao namorado, à 

“caça”, etc. 

Utilizando uma matéria da revista Junior (n° 10, p. 43) percebemos um pouco do 

panorama da Imprensa gay no Brasil (segue quadro abaixo). Temos também que citar os 

                                                           
29

 Horário 21h, sendo o último capítulo dia 28 de setembro de 2007. 
30

Horário 21h, sendo o último capítulo dia 31 de maio de 2008. 
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diversos sites de notícias gays do país, como pertencentes a mídia gay, pois seus propósitos 

estão circundados com aquilo fazer parte da cultura e do modo de ser gay. Eles possuem seu 

público específico, trabalham com o gay no seu cotidiano, o informam, e, no caso dos sites, na 

maioria das vezes encontra-se espaços específicos de entretenimento com conteúdo erótico. 

 

 

Figura 1 

 

 A mídia gay, então, começa como o próprio gay, “dentro do armário”, apenas com 

publicações eróticas e mais tarde com jornais alternativos de esquerda, que necessitavam de 

muito esforço para existirem. Essa mídia alternativa, existente até hoje, os jornais e periódicos 

das ONGs e outros movimentos, fazem um papel político e de luta. No entanto, a mídia gay a 

qual nos propomos estudar, deixa isso de lado, até porque ela faz parte do grande mercado 

editorial, está calcada em grandes grupos de mídia e tem como interesse o indivíduo dentro 

das suas peculiaridades e modos de ser, sem precisar necessariamente levantar uma bandeira, 

apenas existir para informar e entreter.  
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5) ANÁLISES DAS REVISTAS 

 

5.1) METODOLOGIA   

 

Para contemplar o objetivo da pesquisa que é verificar/analisar a representação do gay 

na mídia de gênero gay optamos por dispor a metodologia em dois momentos. Assim as 

análises das revistas foram realizadas num primeiro momento sobre o aspecto da revista em 

si, do contexto em que elas surgiram, das temáticas trabalhadas, das suas abordagens e 

escolhas editorias, enfim, do conjunto que forma a construção do produto midiático e dos 

modos que este representa o gay. No outro momento, usamos dessa primeira análise para 

identificarmos e analisarmos “matérias chaves”, e as levamos ao um grupo focal ou de 

discussão.  

 Ao abarcarmos estes dois procedimentos metodológicos pensamos ter ampliado a 

análise das revistas e possibilitado a clareza dos instrumentos, dos conceitos e das escolhas 

dessas revistas especializadas em gênero gay em representar ao gay. 

 Dentre os métodos utilizados pela ciência da comunicação, nos deparamos com 

diferentes possibilidades que seriam coerentes com o nosso problema de pesquisa. Entretanto, 

com a preocupação em adotar um método específico que nos permita a flexibilização da 

análise, adentramos nos conceitos da Análise de Conteúdo Qualitativa.   

Anterior a isso, precisamos entender que a Análise de Conteúdo “se refere a um 

método das ciências humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos por 

meio de várias técnicas de pesquisa” (FONSECA JÚNIOR, 2005, p. 280). Ela surge no início 

de século XX e tem no seu nascimento a proposta de demonstrar quantitativamente o 

conteúdo manifesto da comunicação. Seus precursores acreditavam que dessa maneira, 

utilizando as ciências exatas, ela traria mais cientificidade aos resultados obtidos. Partindo 

deste breve entendimento, ela nos é trazida na década de 1970, pelo Centro Internacional de 

Estudos Superiores de Jornalismo para a América Latina (Ciespal) que vai problematizar a 

imprensa da América Latina, já que o centro serviu como formador dos primeiros 

pesquisadores em nossa região. 

 O cunho principal da Análise de Conteúdo era por meio de sistemas quantitativos 

expressar as tendências e promover uma reflexão qualitativa do instrumento de comunicação. 

Uma maneira de demonstrar maior cientificidade ao processo de análise, já que as ciências 

sociais criavam este caráter de dúvida na comunidade acadêmica. Hoje, ela oscila entre estas 
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duas propostas, quer dizer, enquanto técnica híbrida (BAUER apud FONSECA JÚNIOR, 

2005), faz a ponte entre o formalismo estatístico e a análise qualitativa dos materiais.  

 Para construir o perfil da Análise de Conteúdo, Wilson Corrêa da Fonseca Júnior 

(2005) utiliza-se da visão de Kroppendroff: 

A análise de conteúdo possui atualmente três características fundamentais: (a) 

orientação fundamentalmente empírica, exploratória, vinculada a fenômenos reais e de 

finalidade preditiva; (b) transcendência das noções normais de conteúdo, envolvendo 

as idéias de mensagem, canal, comunicação e sistema; (c) metodologia própria, que 

permite ao investigador programar, comunicar e avaliar criticamente um projeto de 

pesquisa com independência de resultados (FONSECA JÚNIOR, 2005, p. 286). 
 

 Essas características fundamentais apontadas acima demonstram a maleabilidade do 

método da Análise de Conteúdo, mais uma vez reafirmando o motivo da nossa escolha. 

Entretanto, Fonseca Júnior (2005) divide a Análise de Conteúdo em cinco etapas, uma 

proposta advinda do francês Laurence Bardin e que não seguimos em sua plenitude, mas, é 

necessário citá-las. Seriam elas: organização da análise; a codificação; a categorização; a 

inferência e o tratamento informático. 

 Entretanto, é de nosso interesse expor algumas técnicas que adotamos para a execução 

das análises. A primeira delas apontada por Fonseca Júnior (2005) é a análise categorial. Ela 

consiste em desmembrar o texto em unidades, em categorias. No entanto, devemos esclarecer 

que essas classificações foram feitas para vislumbrarmos melhor os conteúdos que foram 

analisados e não como uma instrumentalização estatística como proposto em sua origem. 

Utilizamos, então, a análise de contingência e a análise estrutural, técnicas que, dentro de 

nossa proposta, colocam em evidência as formas de representação do gay na mídia 

especializada de gênero gay. A análise de contingência por considerar “que o mais importante 

não é o número de vezes em que certas palavras, temas ou tipos de personagens aparecem 

numa mensagem, mas sim como eles estão organizados entre si, ou seja: o que está associado 

a quê?” (FONSECA JÚNIOR, 2005 p. 302). A técnica da análise de contingência também é 

conhecida como análise associativa. A segunda, que é a análise estrutural entende o texto 

como uma realidade estruturada. “A estrutura é entendida como uma realidade oculta do 

funcionamento da mensagem a ser desvelada pelo analista” (FONSECA JÚNIOR, 2005 p. 

302).  

 Após essa primeira análise, por meio da Análise de Conteúdo, nos propomos a 

verificar como essas revistas e especificamente algumas reportagens representam o gay na 

mídia. Dessa forma, sentimos a necessidade de promover um grupo focal ou de discussão. 

Segundo Costa (2005), o “Grupo Focal, como ferramenta de pesquisa qualitativa, ajuda a 
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identificar tendências, o foco, desvenda problemas, busca agenda oculta do problema” 

(COSTA, 2005, p. 180). Nesse conceito vemos o acréscimo que este método alcança para os 

objetivos e a problemática da nossa pesquisa. 

 Precisamos entender que o Grupo Focal é uma forma de perceber aspectos 

importantes, singularidades advindas por diferentes percepções além do pesquisador. Então, 

“a maior busca é compreender e não inferir nem generalizar” (COSTA, p. 181, 2005). Mesmo 

sendo essa opinião comum a todos do grupo, a proposta foi promover no Grupo Focal uma 

discussão sobre o objeto a ser analisado e que abarque a problemática da pesquisa.  

 

5.2) JUNIOR E DOM, DE OUTRO MODO 

 

 Como já expomos no capítulo que trata sobre mídia gay, as duas revistas foram 

lançadas em 2007 e, segundo agentes especializados em marketing, o surgimento dessas 

revistas tem ligação com o “Pink Money”, que faria o mercado ampliar as possibilidades de 

produtos, viagens, festas e tudo o que possa estar dentro do consumo desse novo nicho, o 

público gay. Podemos dizer, que o “Pink Money” seria uma das formas palpáveis de 

representar o que seria uma cultura gay, já que estes consumidores nem sempre tomam 

posicionamentos específicos, os conhecidos rótulos sociais, mas se interessam e procuram 

produtos oferecidos a este público. 

 Porém, não podemos deixar de lado a iniciativa de cada veículo. Primeiramente a 

revista DOM, que surge em dezembro de 2007, pertencendo naquele momento à Editora 

Peixes. Jorge Tarquini assume como diretor de redação, para apresentá-lo, Tarquini é 

jornalista e professor Universitário e já fez parte da revista Vip, Quatro Rodas e Terra, entre 

outras. No editorial da 1ª edição falou sobre os objetivos da revista, situando o que seria o gay 

no seu entendimento “gays são parte natural da paisagem humana e não “um ponto fora da 

curva””. No entanto, em entrevista ao portal AthosGLS, Tarquini expressa melhor o 

surgimento e o objetivo da revistas: 

Como sempre diz nosso diretor de criação, e o "pai" do projeto da DOM, Augusto 

Soares, a revista é "hétero-friendly". Claro que nosso público é predominantemente 

gay. Porém, queremos que todos que fazem parte da diversidade humana (sexual, 

racial etc.) se sintam confortáveis para ler a DOM (AthosGLS
31

, 2007).  

 

 Com peculiaridades distintas, a revista Junior surge em setembro de 2007, 

pertencendo há um grupo de mídias, o Grupo MixBrasil que hoje comanda 10 produtos 
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 http://www.athosgls.com.br/noticias_visualiza.php?contcod=22267 
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midiáticos, congregados nos sites: mixbrasil.com.br; mixbrasil.org.br; xxy.com.br; 

radiomixbrasil.com.br; guiagaybrasil.com.br; dramatica.com.br; sexapil.com.br; 

revistajunior.com.br; demetrio.nu; mrgaybrasil.com.br. As possibilidades de mídias são 

maiores e a revista Junior, portanto, é a contemplação de um trabalho que vem sendo 

realizada para o público gay brasileiro. O Grupo Mix Brasil surge com o Festival de Cinema 

MixBrasil da Diversidade Sexual, e, a partir daí ganha espaço principalmente com a criação 

do Portal MixBrasil que está vinculado no link gay do Portal UOL (em 1997 se tornaram 

parceiros), juntamente com o portal G Online.  

O Mix Brasil é uma organização criada em 1993 com o objetivo de estabelecer um 

fórum de discussões para um grupo de pessoas que chamamos GLS (gays , lésbicas e 

simpatizantes). Sua primeira função foi realizar anualmente o Festival Mix Brasil de 

cinema e vídeo e posteriormente através do BBS MiX Brasil e serviço na Internet, 

informar e criar espaço para troca de informações em bases constantes para e dentro 

desse grupo (Fonte: Mix Brasil
32

). 
 

 À frente da revista Junior e do Grupo MixBrasil, como já citamos, está o jornalista 

André Fisher, que diferentemente dos criadores da revista DOM é visto como ícone do 

cenário gay brasileiro, jornalístico e empresarial, principalmente por seu nome adentrar em 

diversos meios, seja no mercado pornográfico ou no Festival de Cinema, e agora na revista. 

Também Fisher, enquanto jornalista, escreveu de 1996 a 2006 na Revista da Folha (caderno 

dominical da Folha de São Paulo) a coluna GLS, onde abordava problemas dos 

relacionamentos dos gays. Em 2008, lançou seu livro: “Como o mundo virou gay”; em que 

juntou suas colunas escritas para a Folha de São Paulo e textos que estavam guardados sobre 

aquilo que vê do cotidiano gay. 

 Partindo disso, podemos perceber de que forma cada revista se coloca dentro do 

mercado editorial. A revista DOM, que conta com uma equipe de jornalistas renomados, 

pretende abordar assuntos que não choquem e deixar de tratar o gay como exótico, e a revista 

JUNIOR, que se coloca à frente das mais diversas nuances do mundo gay no cenário 

brasileiro sem pretender especificar para que veio.   

 No editorial da 1ª edição, André Fisher fala obre o mercado que surge na década de 

1990. 

Apesar da enorme visibilidade conquistada na última década, o segmento conseguiu se 

organizar mais efetivamente em torno de nichos específicos na internet, noite e sexo. 

Outras áreas como turismo e moda já descobriram que não vivem sem nós. Outros 

estão começando a entender isso agora (REVISTA JUNIOR, n° 1, pag.11). 

 

                                                           
32

 http://mixbrasil.uol.com.br/mp/quemsomos.shtml 

http://mixbrasil.uol.com.br/mp/quemsomos.shtml


48 

 

 

 

 A revista Junior começa com uma periodicidade trimensal, com a editora Sapucaia, 

utilizando somente os serviços de impressão já que pertence a um grupo de mídias e desde o 

lançamento tem a mesma distribuidora. Mas muda de editora na 6ª edição, passando a ser 

impressa pela House of Palomino. 

 A revista DOM nasce na Editora Peixes e com Nelson Tarquini, mais tarde o então 

diretor de criação e idealizador da revista, Augusto Lins Soares,  ocupa o lugar de diretor de 

redação a partir da 7ª edição. Com periodicidade bimensal em seu lançamento, hoje é mensal. 

Porém, em dezembro de 2008 foi anunciado o fechamento da revista dela pela Editora Peixes, 

o que ocasionou uma parada na produção. Em março de 2009, a Editora Fractal, a mesma da 

G Magazine que também possui vários elementos dentro do mercado GLS, assume a revista 

mantendo os mesmos padrões de até então. 

 

5.3) ESPECIFICIDADES DAS REVISTAS 

 

 Para melhor entendermos as duas revistas precisamos pontuar algumas especificidades 

de cada uma das revistas, já que acreditamos que as formas de constituir o produto midiático 

nos dão indícios dos modos de representar o gay adotados pelas revistas. 

 

5.3.1) REVISTA JUNIOR 

 

 Inicialmente, a revista Junior não era distribuída em todo o país, chegando a Santa 

Maria – RS somente a partir da 4ª edição. Podemos apontar as mudanças em duas edições. Na 

4ª edição o formato da revista que era maior, se assemelha ao tamanho da grande parte das 

revistas. Na 6ª edição, quando passa para a Editora House of Palomino, a revista ganha um 

novo desenho gráfico, sendo mais relevante a marca Junior no canto superior esquerdo, que 

acompanha o nome da seção, e também um novo sumário em ordem numérica crescente, já 

que o anterior era dividido por temáticas.  

 O Editorial que é assinado por André Fischer, ganha a partir da 4ª edição o nome de 

Preliminares, acentuando e marcando a intenção que a revista tem em trabalhar com o 

discurso do sexo abertamente. Nesta edição, a revista traz um pouco da cultura alternativa, 

que é comentada no texto do editorial. 

Por isso, a revista tem esse jeito meio underground, recheada de referências da 

chamada cultura alternativa, mas com uma roupagem sofisticada, usando todos os 
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recursos e conhecimentos que o mainstream
33

 pode prover. Sendo assim, nos 

inserimos sem que nos conformemos. Pode parecer cabecismo mas, você compra e lê 

a Junior faz igualmente parte desse movimento. Entendeu? (REVISTA JUNIOR, n°4, 

p.10). 

 

 Além das mudanças gráficas, percebemos que a revista não mantém seções fixas no 

princípio, sendo mais tarde constituídos espaços para colunistas fixos e seções de assuntos 

abordados em todas as edições. A revista dá ênfase aos editoriais de moda e também há 

ensaios sensuais, no entanto, sem conter nu frontal, mas com algumas percepções físicas e até 

nu de costas.  

 

 

5.3.2) REVISTA DOM 

 

 Desde sua primeira edição a revista, exceto em algumas edições, pôde ser encontrada 

nas bancas de Santa Maria –RS, sendo necessário ressaltar o atraso da chegada. No primeiro 

editorial da revista, o diretor de redação Jorge Tarquini apresentou os integrantes da equipe e 

o significado do nome DOM, De Outro Modo, já que dom significa talento, ele afirma haver 

a ligação com o talento de ser diferente, o que expressa o desejo dessa nova linha editorial, 

recente no mercado brasileiro. 

O gay e seu “universo” vistos De Outro Modo, compreendidos e não só debatidos, 

levados a sério sem serem sisudos, eternamente alegres sem serem conformistas. Não 

importa quem você seja, qual sua tribo ou que lhe apraz: sejam todos bem-vindos à 

DOM (REVISTA DOM, n°1, p. 8). 
 

 Ao longo das edições da revista não encontramos mudanças no seu projeto gráfico, 

tendo desde a primeira edição as mesmas seções, o mesmo formato de sumário (de nome 

Menu). As matérias geralmente são vinculadas às situações cotidianas do gay, há uma 

preocupação com saúde, além das ênfase em editorias de moda e matérias sobre viagens, 

tendo raros ensaios sensuais com pouco roupa. Outra marca importante da DOM, é que a 

partir da 3ª edição traz atores ou personalidades famosas na capa. No caso da edição citada, é 

colocado o Rodrigo Hilbert que faz papel de vilão numa novela
34

 da Rede Globo e estava à 

espera de gêmeos com sua esposa Fernanda Lima. A revista sempre constrói um pequeno 

perfil do modelo da capa.  

 

 

                                                           
33

 O que está em voga (tradução livre) 
34

 Personagem de Ronildo, “Duas Caras” (2007). 
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5.4) DEFINIÇÃO DO CORPUS 

 

 Acompanhamos os dois periódicos desde a primeira edição até as atuais. No entanto, 

para podermos realizar nossas análises de forma eficaz, precisamos limitar o nosso objeto e 

assim optamos por escolher quatro revistas, sendo duas edições da revista Junior e duas 

edições da revista DOM.  

 Como objetivo da nossa pesquisa é perceber, por meio de estratégias de linguagem e 

texto, como essas revistas lançadas em 2007 representam o gay, definimos a primeira edição 

de ambas as revistas. Para contemplar ainda mais esses objetivos, definimos a edição n° 8 da 

revista Junior e a edição n° 9 da revista DOM, pois foram publicadas em novembro de 2008 

e de certa forma, contemplariam o primeiro ciclo das revistas no mercado editorial brasileiro.   

 

 

Figura 2: 1ª edição da Revista Junior, setembro de 2007 
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Figura 3: 1ª edição da revista DOM, dezembro de 2007 

 

 

 

 
Figura 4: 8° edição da revista Junior, novembro de 2008 
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Figura 5: 9ª edição da revista DOM, novembro de 2008 

 

 

5.5) O CONTEÚDO DAS REVISTAS 

 

 Depois da definição do corpus, passamos a mapear o conteúdo das duas revistas, para 

conseguirmos perceber com detalhes as divisões temáticas e os assuntos abordados por elas. 

Para isso construímos um quadro para cada revista analisada (veja abaixo), contendo na 

primeira coluna o nome da seção dada pela revista, e na segunda coluna caracterizamos o que 

é encontrado em cada seção. Apenas ressaltamos que a seção de nome “seções diversas”, da 

revista Junior, foi a forma de agrupar o conteúdo sem uma seção definida.   

 

Revista Junior 1ª Edição, setembro de 2007, 114 páginas. 
Nome da 

seção 

Características 

Publicidade Com 11 anúncios, entre grandes grifes de roupas e produtos, turismo, camisinha, 

etc.  Um apenas do grupo Mix Brasil. 

Sumário Dividido em 5 temas, tendo apenas a ordem numérica crescente em cada título.  

Colaboradores Uma página com os colaboradores da edição e com o expediente. 

Editorial Com título: Chegou a hora. Assinado por André Fischer diretor de redação e 

diretor do Grupo Mix Brasil. 

Seções 

diversas 

Entendemos como seção por fazerem abertura da revista e por seus textos não 

serem longos. Descrevemos abaixo as 11 primeiras seções. 

Sexo – trata do Brasil como segundo país mais ativo sexualmente. 

Homem – sobre fotógrafo americano e seu maior muso. 

Cinema – personagem homossexual de Chico Santo no filme “Antônia”. 
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Cena – sobre cantor nova-iorquino. 

Vídeo – sobre videoartista frânces e suas primeira ficção. 

Dança – sobre dançarino que é considerado “fetiche puro”. 

Arte – sobre polêmica de artista uruguaio e sua visão dos modelos gays. 

TV – entrevista com Carlos Casagrande sobre personagem gay da novela „Paraíso 

Tropical‟ da rede Globo. 

Música – sobre vocalista de uma banda argentina. 

Homem – sobre o mister Brasil Lucas Gil. 

Show – Cyndi Lauper. 

Comportamen

to 

Boys Wanna Dance. A matéria mostra 7 perfis de bailarinos. Eles contam um 

pouco de suas carreiras e da dança em suas vidas.  

Entrevista Tem a mesma marca gráfica das páginas que classificamos como seções diversas. 

No entanto ganha nosso destaca, pois ganho 8 páginas de uma entrevista com dois 

rapazes, um músico e outro escritor, em diálogos entrelaçados.  

Moda Jeans Glam Jeans. 4 páginas com rapazes apenas de calça jeans. 

Ensaio Opens House. 12 páginas de um ensaio com o modelo da capa. 

Beleza 20/30/40/50. A partir de quatro homens nessas faixas etárias a matéria mostra os 

cuidados com a beleza, e como eles se sentem. 

Noite Batalha do Carão. Trata do que é o carão e inclusive apresenta 10 mandamentos 

para o carão. 

Dossiê (H)Alter-Ego. Artigo questiona os padrões de beleza e corpo adotados pelos gays. 

Ocupa 8 páginas.  

Moda (In)terno. Sobre ternos, com homens sem roupa e vestidos, estilo antes e depois, 

no caso „sem‟ e depois „com‟. 

Seções 

diversas 

Pop – New Romantic, música romântica ao estilo gay. 

Cinema – Sobre cinema que trabalha a questão do fetiche morto-vivo. 

TV – Entrevista com Cláudio Heinrich e seu personagem gay na novela 

„Caminhos do coração‟ da rede Record. 

Hi-tech – Sobre um celular da Motorola com tecnologia avançada para músicas. 

Noite – DJ que é personagem na cena carioca. 

Beleza – Truque da pele perfeita. Uma dica com os passos a seguir. 

Turismo – Sobre Resort gay de luxo no sul da França. 

Turismo – Hong Kong; com fotos comentadas. 

Mídia – Como você ouvirá música em 2008. 

Música – Grandes shows que virão ao Brasil. 

Decoração – Trabalho de destaque em decoração na Casa Cor de São Paulo. 

Cinema – 15° Festival Mix Brasil de Cinema. 

Consumo – Art Toy. 

Jr. – Um casal no sítio, texto de um parágrafo com o título: Refazenda. 

Última Mesmo com a marca das seções diversas achamos que merece destaque e por 

notar que será recorrente em outras edições. Foto artística de um modelo.  

  

Revista Junior 8ª Edição, novembro de 2008, 130 páginas.  
Nome da seção Características 

Publicidade Com 19 anúncios. Na mesma linha da primeira edição. Alguns, no entanto, 

ocupam um pequeno espaço na página, é o caso dos anunciantes do „Guia de 

Verão‟. 

Sumário Ganha um estilo moderno em duas páginas agrupadas, em ordem numérica 

crescente e com imagens representativas do conteúdo abordado. 

Colaboradores A lista dos colaboradores ao lado do expediente. 

Making of Curiosidades sobre a produção da revista, além dos endereços e telefones sobre 

os produtos, marcas e empresas que aparecem na revista. 

Preliminares O editorial ganha essa classificação, mas continua tendo um título e é assinado 
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pelo André Fischer.  

Seções diversas Cinema – Com 5 pequenas notas sobre cinema, diferente da primeira edição que 

só havia uma matéria ou nota. Com foco na temática gay. 

Artes – Exposição que trata sobre „pegação‟. 

Teatro – Duas notas sobre espetáculos brasileiros. 

Literatura – Livros que trabalham o tema da felicidade. 

Música – Três notas sobre cena musical com o destaque no homoerotismo. 

Pop – Matéria trata sobre os podscast, a moda e como a cultura gay aderiu a essa 

ferramenta. 

Franco – Quase uma coluna, texto de opinião assinado. 

Pensata – Também parece uma coluna. Um texto de opinião assinado. 

Mondo | Buenos Aires – Buenos Aires contada por um entrevistado que mora lá 

desde 1996. 

Shizuoka – Um brasileiro que mora no Japão conta como é a vida dos gays por 

lá.  

Cover Boys Um ensaio sensual com modelos de rostos juvenis num cenário de flores, que 

lembra a primavera. Ocupa 10 páginas. 

Dossiê A outra face. A reportagem mostra casos de violência homofóbica. Para 

materializar descreve o perfil de três vítimas. 

Tal Of The 

Town 

O artista está nu. Fala sobre uma exposição da Bienal de São Paulo. 

Programão Matéria sobre um camping gay no deserto de Nevado nos EUA. 

Performance BlackPower. Um ensaio afro motivado pela iconização do candidato Barack 

Obama à presidência da república americana. 

Raio-X Sobre cinema brasileiro que trata da diversidade sexual.  

Show Sobre um espetáculo de dança „Fuerza Bruta‟. A revista destaca a beleza dos 

bailarinos. 

Moda Quanto menos roupa melhor. Duas páginas sobre Claro Rios Summer. 

Gangue bangue. Ensaio sobre Verão 2009 carioca que trabalha com a violência 

em 8 páginas.  

Entrevista Com o artista carioca Eli Sudbrack que se utiliza de muitas cores em suas 

exposições mundo afora. 

Ensaio Uma série de pequenas fotos sensuais em 8 páginas. 

Comportamento Os bolachas. Uma nova tendência de comportamento entre os gays. 

Esporte Sobre time de futebol composto por gays e bissexuais. 

Jr. Dele Trata do gosto do dono de um clube paulista flex por camiseta pólo.  

Portfólio Em oito páginas a revista mostra alguns exemplos de fotografias produzidas pelo 

pioneiro do nu masculino o americano Bob Mizer. 

Hey DJ Entrevista com DJ Renato Cecin respeitado nas pistas do exterior. 

Turismo Sobre Amsterdam, Holanda. 

Quiz 10 perguntas para ver se está pronto para passar o verão no Rio de Janeiro. 

Guia de Verão Um guia de 15 páginas com os melhores atrativos para passar o verão e locais 

para gays, estão no guia Rio de Janeiro, Região dos Lagos, Floripa, Salvador, 

Recife, Fortaleza, Litoral Paulista e São Paulo.  

Beleza Sobre como mudar a sobrancelha.  

Hot Ticket / 

Consumo 

Sungas, gadgets (dispositivos eletrônicos portáteis), músicas, cremes, mochilas, 

bikes e modelos de tênis da hora. Em 11 páginas mostra o modelo sempre de 

sunga ao lado dos produtos com o indicativo do preço e da marca.  

Cassete / 

Iphode 

9 convidados indicam músicas para ouvir na estrada, no avião ou na praia. 

Crônica Assinada por Marcelino Freire fala de um casal de dois homens, um provável 

ancestral casal gay. 

Última Uma foto com um homem dentro de um forno de fogão à gás. 
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 Na primeira edição da revista Junior notamos por meio da disposição do quadro que a 

revista ainda não possui uma divisão temática bem explícita. Por isso, grande parte das 

matérias foram classificadas no que denominamos como “seções diversas”, que englobam 

pequenas notas, comentários, ou até mesmo notícias ou entrevistas. Essas “seções diversas” 

aparecem nas duas edições analisadas, sendo que na 8ª edição alguns itens pertencentes a ela 

ganharam status de seção, dentro do novo modelo gráfico adotado pela revista a partir da 6ª 

edição. Dessa forma a revista mostra a tendência a manter um mesmo padrão, o que se 

percebe até a edição atual. As duas edições da Junior colocam o gay na centralidade do 

conteúdo, desde os assuntos ligados a cultura, a música, as entrevistas, os perfis, o conteúdo 

como um todo utiliza o discurso a partir do gay.  

 A primeira edição conta com um ensaio sensual com o modelo da capa, e a edição n°8 

contém um ensaio com pequenas fotos sensuais, o que demonstra a ênfase que a revista dá aos 

ensaios sensuais, mesmo que estes não sejam o foco principal da revista. Nas duas edições 

percebemos que os assuntos da Junior, em grande parte, são abordados através de entrevistas. 

Outra peculiaridade é que há participação de colaboradores que escrevem em primeira pessoa. 

Grandes marcas fazem parte dos anunciantes da revista, e observamos que em grande parte 

são os mesmos da primeira edição.  

 Os títulos das seções remetem ao vocabulário
35

 utilizado pelos gays, como por 

exemplo “Programão”
36

. Na edição n° 8, já que o mês de novembro antecede a estão mais 

quente do ano, a revista produziu um “Guia de Verão” com 15 páginas com os destinos gays 

friendly do Brasil, destacando a preocupação que a publicação tem com o entretenimento do 

seu público, os gays.  

 

 Seguimos para os quadros das duas edições da revista DOM.   

 

Revista DOM, 1ª Edição, dezembro de 2007, 130 páginas. 
Nome da seção Características 

Publicidade Num total de 22 anúncios, entre grandes grifes de roupas, eletrônicos, bebidas, 

turismo, perfume, utensílios para o lar, camisinha. Destas, três foram para a 

editora Peixes, uma da DOM, outra promocional e a outra da revista Gula. 

Editorial Assinado pelo diretor de redação, Jorge Tarquini, e com um texto ao lado 

assinado pelo diretor de criação, Augusto Lins Soares. Falam sobre as pretensões 

da revista e como ela surgiu, além de apresentar a equipe e seu conteúdo. 

Conosco O expediente com algumas peculiaridades da produção desta edição. 

                                                           
35

 Muitos termos podem ser encontrados no livro Aurélia, a Dicionária (2006), escrito pelo jornalista Vitor 

Ângelo e que traz mais de 100 verbetes.  
36

 Que significa uma festa, um show, um evento artístico em que há possibilidades para conhecer novas pessoas, 

se divertir (tradução livre). 



56 

 

 

 

Menu Sumário em ordem numérica crescente, em duas páginas, apenas dividido por 

“mais” que seria uma categoria de seções fixas da revista, mas colocado em 

ordem numérica crescente. Conta com as especificações da capa e também o 

“fale conosco” da revista, inclusive com o site.  

Misto Quente Seção de pequenas notas sem linha definida. De raridades, produtos direcionados 

a gays, modelos, tecnologia, etc. Ocupa 5 páginas. 

Cult Seção de pequenas notas sobre cultura, cinema, arte, dança, etc. Nesta edição, 

uma matéria sobre um espetáculo do Cirque Du Soleil ocupa as 2 primeiras 

páginas. E as outras 3 são ocupadas por notas.  

Entrevista Entrevista com Guilherme de Almeida Prado, que ocupa 8 páginas. Trata sobre 

seu filme baseado numa obra de Caio Fernando Abreu.  

Iconografia Abertura com um pequeno texto sobre HQ gay, segue 5 páginas de quadrinhos 

que conta a história: O garoto que mora na minha casa. 

Portfólio Homens trabalhando. Mostra 6 perfis de homens em seus locais de trabalho. Em 

nenhum momento é abordado diretamente a sexualidade de cada um. 

Relacionamento Paraíso sem Eva. Reportagem sobre um casal gay que está junto há mais de 12 

anos. Com duas fotos que demonstram a afetividade do casal. 

Moda O primeiro ensaio sobre moda verão 2008 com 9 páginas. O segundo com 6 

páginas com os looks para as festas de final de ano. E 2 páginas com dicas de 

óculos escuros.  

Viagem La Cena. Mostra tudo o que a capital gay da América Latina, Beunos Aires, tem 

a oferecer, em 7 páginas. 

Gastronomia Com três receitas e uma dica de vinho. 

Beleza O sexo dos perfumes. Sobre a evolução dos perfumes e o gosto do brasileiro. 

Saúde Apalpe, mas não aperte. Sobre o auto-exame dos testículos. 

Bem-Estar Relax for men. Sobre a crescente procura do público masculino aos spas.  

Fitness Tanquinho. Uma matéria que revela as curiosidades sobre o nosso abdômen, e 4 

dicas. 

Corpo Em ponto de bala. Sobre disfunção erétil. 

Interiores Organização interna dos armários. 

Petshop Produtos de lixo para os cães. 

Consumo Seu carro sua marca. Sobre carros de luxo. 

Tecnologia Trata de aparelhos com tecnologia e design. 

Giros Com 5 dicas entre festas e lugares para jantar e até uma exposição. Ocupa duas 

páginas.  

Psiquè Coluna assinada sobre questões do universo gay. 

Signos Horóscopo do mês. 

Teste Que bicho sexual é você? Um teste com 15 questões. 

Agenda Com nomes e telefones das marcas, lojas, produtos, enfim, do que aparece na 

revista. 

Aspas Segunda coluna assinada sobre questões do universo gay. 

 

 

Revista DOM, 9ª Edição, novembro de 2008, 106 páginas. 
Nome da seção Características 

Publicidade Num total de 17 anúncios, entre grandes grifes de roupas, eletrônicos, bebidas, 

turismo, perfume, utensílios para o lar, camisinha. Um apenas para a própria 

revista 

Editorial Assinado pelo novo diretor de redação, Augusto Lins Soares. Ao lado os dados 

da capa. 

Conosco O expediente com algumas peculiaridades da produção desta edição. 

Menu Em ordem numérica crescente, duas páginas, como o da primeira edição. 

Cartas A revista ganhou essa seção desde a segunda edição.  
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Misto Quente Com pequenas notas, no mesmo formato da primeira edição. Ocupa 4 páginas. 

Cult Com pequenas notas, no mesmo formato da primeira edição. Ocupa 5 páginas. 

Iconografia  Com uma história em quadrinhos em uma única página. 

Sexo Pecados íntimos. Matéria sobre “etiqueta de cama”. 

Relacionamento Muito prazer estranho. Uma reportagem sobre os conhecidos guetos do universo 

gay. Trata desde sexo casual até sexo pago.  

Identidade Sou pai e sou gay. Uma matéria sobre homens que se assumem gays depois da 

paternidade. 

Saúde AIDS. Com 6 páginas com um conteúdo exemplar sobre o tema, desde cuidados, 

histórico, até a vida de um soro positivo.  

Portfólio Um ensaio sensual de seis páginas, produzido por um fotógrafo português 

erótico. 

Entrevista Entrevista com Dan Matrhews sobre o seu ativismo nas questões de defesa aos 

animais, sua sexualidade, e como lida com isso. 

Moda Verão fresh, um ensaio de roupas leves em 9 páginas. 

Vista-me. Estilo de camisetas em 6 páginas. 

Pés de anjo. Duas páginas mostram estilos de meias.  

Viagem Londres para todos. Ocupa 8 páginas com conteúdo do que você pode fazer em 

Londres, a matéria busca lugares para diferentes estilos de pessoas. 

Gastronomia Com três receitas em duas páginas. 

Interiores Em cores. Trata do jogo de cores na decoração.  

Beleza Por um fio. Matéria sobre formas de depilação. 

Bem-estar Aqui e agora. Matéria sobre as preocupações futuras, os anseios, um pouco dos 

sofrimentos dos gays, e, dicas para relaxar. 

Fitness Bom dia para o seu corpo. Matéria com dicas de alongamentos e técnicas de 

respiração que ajudam a melhorar o seu dia. 

Giros No mesmo estilo da edição anterior.  

24H Manaus. Um texto assinado contando que se pode fazer nos três turnos em 

Manaus. 

Signos Horóscopo do mês. 

Psiquè Coluna assinada sobre questões do universo gay. Sendo colunista fixo. 

Agenda Com nomes e telefones das marcas, lojas, produtos, enfim, do que aparece na 

revista. 

Aspas Coluna assinada sobre questões do universo gay. Não tem colunista fixo. 

 

 A revista DOM, tem um estilo diferente na sua constituição. Tanto na primeira edição 

quanto na 9ª edição encontramos a maior parte das seções, o que mostra que ela segue o 

mesmo projeto gráfico desde o início, mantendo uma identidade. Os nomes das seções são 

semelhantes aos encontrados nas revistas femininas. Apenas alguns possuem indícios da 

linguagem específica do público gay, como o “Misto Quente” e “Giros”. Entre outros 

aspectos a ressaltar está o horóscopo do mês, as páginas de receitas culinárias, também 

aspectos característicos das revistas femininas. O conteúdo da revista é enxuto, sendo grande 

parte constituído de material informativo, com opinião apenas nas colunas fixas “Psiquè” e 

“Aspas”. 

 A entrevista e o perfil ganham espaço de destaque pela revista DOM. Destacamos a 

seção “Saúde”, que demonstra a preocupação da publicação com o conjunto do indivíduo. 

Assim, vemos que os assuntos abordados pela DOM permeiam a vida diária de um indivíduo 
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masculino, não necessariamente sendo exposto a sua sexualidade, trabalha com mais cautela a 

questão gay.   

 Nesses quatro quadros já percebemos indícios das diferentes formas/abordagens que as 

duas revistas utilizam para representar o gay. Entretanto nos deter ao conjunto, não permitiria 

perceber estratégias e indícios utilizados pela revistas para tal, com maior profundidade.  

Dividimos o conteúdo jornalístico – matérias informativas como notícias, reportagens, 

entrevistas; com exceção das notas pulverizadas por toda a revista – contido em cada uma das 

edições e fizemos uma classificação temática em seis categorias: comportamento, universo 

gay, cultura, perfis, diversos e saúde. Como comportamento classificamos as matérias 

ligadas relacionamentos, identidade, individualidade, família, sexo e identidade. No universo 

gay colocamos as matérias que tratam os assuntos com a partir de um olhar gay, quer dizer, o 

turismo gay, como exemplo. Na temática cultura classificamos todos os assuntos que 

tratariam de música, teatro, dança, shows, cinema, manifestações artísticas e culturais 

independente de evidenciar o gay. Os perfis ganharam essa classificação por notarmos ter um 

espaço de destaque nas revistas. Tematizamos a saúde para melhor visualizar o quanto estas 

revistas dão importância a esse tema. Os assuntos diversos pertencem ao material jornalístico 

encontrado e que não teria uma classificação aos demais temas.  

 

Segue os quadros: 

 

  1° edição da revista Junior, setembro de 2007. 

Categoria/temática Conteúdo 

Comportamento - Vice-campeão (sobre o Brasil ser o segundo mais ativo sexualmente) 

 

- Conversa Afiada (entrevista com dois caras que falam carreira: música e 

livros; sobre suas vidas) 

 

- 20/30/40/50 (com perfis de cada idade, o que eles fazem pra se manter 

bem e seus modos de caça) 

 

- Batalha de Carão (tudo sobre Carão, com dicas para dar o melhor carão) 

Universo Gay - Marcão (sobre sua dança e sobre ele) 

 

- Lucas Gil (Mister Brasil) 

 

- New Romantic (sobre música gay) 

Cultura - Chico Santo (cinema, ver título) 

 

- Jean-Gabriel Périot (videoartista frânces)  

 

- Dani Umpi (arte) 
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- Rollex (sobre cantor argentino) 

 

- Cyndi Lauper (sobre o show em prol GLBT que vai fazer no Brasil) 

 

- Fetiche morto-vivo (cinema de Bruce LaBruce) 

Perfis - Chris Garneau (perfil musical dele) 

 

- Carlos Casagrande (sobre o papel gay na novela) 

 

- Cláudio Heinrich (sobre o papel gay na novela) 

Saúde  

Diversos - Boys wanna dance (construída com 6 perfis de bailarinos sobre suas 

vidas e dança) (está como comportamento, coloquei aqui mas acho legal 

no universo gay) 

 
 

 

1° edição da revista DOM, dezembro de 2007. 

Categoria/temática Conteúdo 

Comportamento - Paraíso sem Eva (casal da cena carioca sobre seu dia-a-dia e questões de 

adoção e trabalho) 

 

- Relax for men (sobre a procura masculina nos spas) (não sei se é do 

universo) 

 

- Tanquinho (técnicas para ter um abdômen definido) 

Universo Gay - La Cena (turismo gay em Buenos Aires) 

Cultura - Demasiado zumano (sobre espetáculo Zumanity do Cique Du Soleil, que 

tem um casal gay representado) 

  

- Guilherme de Almeida Prado (entrevista sobre cinema e questões 

homossexuais trabalhadas por ele) 

 

- A Cidade do signo (sobre o filme O Signo da Cidade) 

 

Perfis - Homens trabalhando (com 6 homens adjetivados com ligação ao seu 

trabalho, com um breve perfil sobre o que fazem , até com programa 

preferido de cada um deles).  

 

Saúde - Apalpe, mas não aperte (sobre o auto-exame nos testículos) 

 

- Em ponto de bala (sobre disfunção erétil) 

Diversos - Por dentro do armário (decoração, organização interna dos armários) 

 

- O sexo dos perfumes (sobre a perfumaria atual e as tendências 

masculinas fora dos padrões estabelecidos 
 

 

8°edição da revista Junior, novembro de 2008. 

Categoria/temática Conteúdo 

Comportamento - A outra face (sobre vítimas de homofobia violenta, falam do seus 

traumas e como fazem para se livrar deles) 

 

- Os bolachas „Nova geração é romântica, adora dormir de conchinha e 



60 

 

 

 

quebra tudo se o romance não for um sonho‟. 

 

- Bola dentro (sobre time de futebol com jogadores gays e bissexuais) 

Universo Gay - Corpos em chama (sobre um camping gay que reúne 50 mil pessoas em 

Nevada EUA) 

 

(tem duas outras sobre turismo mas é em primeira pessoa... tipo artigo) 

 

- Canais de amooor (sobre turismo gay em Amsterdam) 

Cultura - Bas-fond também é cultura (sobre exposição de fotos sobre “pegação” 

gay). 

 

-Porta-voz de eduardos e/ou mônicas (sobre peça de teatro sobre Renato 

Russo) 

 

- Eu só quero é ser feliz (sobre livros e autores que falam do tema) 

 

- Pode tudo nos pods (sobre os podcasts famosos no país) 

 

- O artista está nu (sobre uma instalação com modelos que discute a 

relação do público com a arte) 

 

- Câmera às claras (sobre cinema fundamentado na diversidade sexual) 

 

- A Força que não é bruta (sobre espetáculo de dança Fuerza Bruta) 

Perfis - Amor verdadeiro até o fim (entrevista com artista Eli Sudbrack que fala 

de uma exposição, seu trabalho, sua vida) 

 

- Se ele dança, eu danço (sobre o DJ Renato Cecin). 

Saúde  

Diversos - Amor verdadeiro até o fim (entrevista com artista Eli Sudbrack que fala 

de uma exposição, seu trabalho, sua vida) 

 

- Se ele dança, eu danço (sobre o DJ Renato Cecin). 
 

 

9° edição da revista DOM, novembro de 2008. 

Categoria/temática Conteúdo 

Comportamento - Pecados Íntimos (sobre etiqueta na cama) 

 

- Muito prazer estranho (sobre sexo casual, saunas, michés, etc.) 

 

- Sou pai e sou gay (sobre caras que se revelaram homossexuais depois de 

serem pais) 

 

- Aqui e agora (sobre a questão de bem-estar, até questão do gay lidar com 

a homossexualidade) 

 

- Bom dia para seu corpo (como organizar a postura para não ter 

problemas de coluna) 

Universo Gay - Londres para todos (turismo gay em Londres) 

 

- Por um fio (formas de depilação) 

Cultura  
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Perfis - Dan Mathews (um perfil extenso com entrevista, sobre o ativismo de 

animais, sobre ser gay e conhecido, sobre sua vida aos 44 anos) 

Saúde - AIDS (uma grande matéria sobre AIDS) 

Diversos - Em cores (decoração e interiores) 

 

 

 Numa primeira análise percebemos que assuntos ligados à política, à economia, ao 

consumo e à moda não ganham espaços dentro do material informativo. No caso, o consumo 

aparece, muitas vezes, em matérias sobre beleza ou em dicas de artigos de luxo sem caráter 

jornalístico. No caso da moda há grande exploração de ensaios/editoriais não contendo textos 

específicos que tratam do assunto. Também precisamos esclarecer que pequenas notas, como 

as do “Misto Quente” da revista DOM e das “seções diversas” da revista Junior não foram 

classificadas nesses quadros, por entendermos ser difícil a sua sistematização dentro da nossa 

proposta. 

 A revista Junior desde a primeira edição utiliza grande parte do seu espaço dedicado 

ao material jornalística para temas culturais e em nenhuma das edições abordou temas sobre 

saúde. Também podemos dizer que a revista possui maior quantidade de conteúdo 

informativo, podendo ser explicado pela sua bimensalidade e também pelo fato de conter 

maior número de páginas e não ter as seções de horóscopo, culinária, entre outras encontradas 

na revista DOM.  

 Na primeira edição da revista DOM vemos que não há abordagens de matérias sobre 

temas ligados a cultura, o que muda na 9ª edição. Assuntos como saúde ganham destaque nas 

duas edições e seu principal foco está nas matérias ligadas ao que definimos como 

comportamento. Dessa forma, poderíamos afirmar que o grau de interesse dado pela Junior 

para os temas culturais, equivaleria ao espaço dado pela DOM para os temas ligados ao 

comportamento. Não discutimos, nesse momento, as formas dos textos de cada uma das 

publicações. 

 Mesmo com a melhor compreensão do conteúdo abordado por estas mídias com o 

mapeamento do material informativo, vimos a necessidade de analisar o conteúdo de uma 

matéria de caráter jornalístico de cada uma das revistas definidas pelo corpus dessa pesquisa. 

Assim, utilizamos como critério encontrarem-se na temática comportamento. Dentro das 

diversas possibilidades fizemos uma escolha a partir de uma leitura inicial de matérias que 

apontariam formas diferentes de representar o gay.  

 Da primeira edição da Junior escolhemos a matéria: 20/30/40/50, que constrói por 

meio de quatro entrevistados que representam essas faixas etárias o perfil do homem moderno 

referente a cada idade. Na primeira edição da DOM analisamos a matéria: Paraíso sem Eva, 
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que usa o case de um casal gay assumido do Rio de Janeiro. A matéria: Os bolachas, foi a 

nossa escolha dentro da 8ª edição da revista Junior e que trata de jovens românticos. Para 

finalizar: Sou pai e sou gay, da 9ª edição da revista DOM, que trata sobre homens que se 

descobrem gays depois de terem filhos. 

 

5.6) ANÁLISES DAS MATÉRIAS  

 

5.6.1) 20/30/40/50  

 

 

Figura 6: página inicial da matéria 20/30/40/50 (Revista Junior, n°1, p. 62) 
 

 A matéria que analisamos da 1ª edição da revista Junior (anexo I) está enquadrada 

dentro da seção beleza, e trabalha com a construção de quatro perfis, um para cada idade. Se 

estende por 8 páginas, sendo que metade delas são ocupadas pelas fotos dos entrevistados. 

Seguindo nosso propósito metodológico, dividimos a matéria em estruturas que compõe o 

conteúdo, e então, associarmos às questões da nossa problemática, o que foi adotado também 

para as demais matérias. 
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O título   

 “20/30/40/50: André Lopes nasceu em Brasília, mora em São Paulo e está na faixa dos 

20; Eduardo Hering Bell tem 32 e mora no Rio; Sergio Milagre é paulista e tem 40 bem 

vivifos; José Gatti mora em São Paulo, tem 56 e ama malhar. Juntos eles falam sobre vaidade, 

amores, esperança e futuro.” 

O título em si não mostra diretamente o assunto que será abordado pela matéria. Para 

isso, o jornalista utiliza-se da linha de apoio, que no caso ganha um maior espaço, informando 

então o nome de cada entrevistado, onde mora e apontando ainda para a faixa etária 

corresponde e as características mais marcantes de cada um, além de dar pistas sobre o que 

eles irão falar. 

 

A fotografia/legenda 

 As quatro fotos que compõem a matéria (anexo I) foram colocadas uma em cada 

página, com ligação com a página que trata de cada um dos entrevistados. Estes aparecem de 

regata preta, mostrando os braços, para acentuar o físico de cada um deles, sendo três deles 

tatuados. A fotografia foi produzida com as cores preta e branca, com fundo escuro, 

destacando o número que corresponde à faixa etária na cor laranja, e abaixo o nome do 

entrevistado, na cor branca. 

 Podemos dizer que o número 20, referente a faixa etária do entrevista mostrado na 

foto, André, corresponde a legenda, sendo que esta acaba tendo destaca de grande importância 

na composição da fotografia.  

 

O texto 

 Por se tratar de uma matéria sobre beleza, que constrói o que seria um perfil do 

homem gay moderno, o perfil de cada entrevistado começa com nome, idade e atividade 

profissional. Notamos que são feitas algumas perguntas como: o que mais lhe agrada no seu 

corpo e o que não agrada; como mantém o corpo em bom estado físico; que cuidados têm com 

sua pele; sobre o uso de cosméticos; como se sente hoje e que espera da próxima faixa de 

idade; entre outras.  

 Destacamos algumas marcas textuais em que aparece a adjetivação e até a utilização 

de expressões comuns a gays: “revela o moreno de olhos intensamente verdes” (REVISTA 

JUNIOR, n°1, p. 62); “Sobre sua alimentação, enxutérrimo, Zé diz:” (REVISTA JUNIOR, 

n°1, p. 69). Também a matéria evidencia como estão os relacionamentos de cada um deles. 

Com o entrevistado que representa a faixa dos 20 anos eles escrevem: “Você pode encontrar o 
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André em suas festas preferidas de São Paulo, no Vegas e no D-Edge. Aproveite que ele está 

solteiro” (REVISTA JUNIOR, n°1, p. 62). Para o entrevistado que representa a faixa dos 40 

anos é colocado apenas uma fala do próprio, não deixando claro se é ou não comprometido: 

“Malho cinco vezes por semana, me ajuda a relaxar, além de ser um ótimo ambiente para 

sociabilizar” (REVISTA JUNIOR, n°1, p. 66).  

 

Olho 

 A matéria utiliza o recurso de um olho para frisar uma fala de cada entrevistado. 

Destacando principalmente as falas ligadas à beleza e ao corpo: “Claro que o corpo já não 

funciona da mesma maneira. Mas isso não quer dizer que não funcione bem” (REVISTA 

JUNIOR, n° 1, p. 69), afirmação feita pelo entrevistado que representa os homens na faixa 

etária dos 50 anos. 

 

A representação 

 Utilizando a técnica associativa que reúne os elementos que compõem a matéria, 

podemos identificar os indícios da forma de representar o gay nesta matéria. Primeiramente 

não há uma preocupação em afirmar a sua homoafetividade, mesmo que conte que um deles 

mora com seu namorado. Podemos dizer ainda, que as fotos expressam um dos diversos 

rótulos que conhecemos dos gays, a preocupação com a estética e principalmente com o 

estado físico. Os entrevistados possuem diferentes profissões, sendo um deles veterinário, 

informação que demonstra essa quebra de estereótipo que os gays ocupam apenas algumas 

profissões.  
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5.6.2) PARAÍSO SEM EVA 

 

 

Figura 7: página inicial da matéria Paraíso sem Eva (Revista DOM, n°1, p. 60) 

 

 A matéria analisada é da 1ª edição da revista DOM, “Paraíso sem Eva” (anexo II), e 

está na seção relacionamento, sendo em nossa pesquisa classificada na temática 

comportamento, que aborda entre outros, esse tema. 

 

O título 

 “Paraíso sem Eva: sabe aquela história de alma gêmea, de identificação total de 

interesses, gostos e preferências? Pois é assim que o carioca Carlos Tufvesson, 37 anos, e o 

gaúcho André Piva, 39, se definem: um par perfeito. Casados há 12 anos, eles formam o casal 

gay mais assumido da cena carioca.” 

A expressão utilizada no título já demonstra a intenção da quebra de padrões, afinal no 

paraíso segundo o texto bíblico havia Adão e Eva, um homem e uma mulher. O que prepara e 

desperta a curiosidade do leitor para saber do que a matéria trata. A linha de apoio esclarece 

os personagens que fazem parte da matéria, a idade de cada um e contém a afirmação de que o 

casal está junto há 12 anos e são os “mais assumidos da cena carioca” (REVISTA DOM, n°1, 

p. 60).  
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A fotografia/legenda 

 A matéria ocupa quatro páginas, tendo duas fotos, uma quase atinge duas páginas e faz 

a abertura da matéria junto com o título e a outra é o cabeçalho da terceira página, ocupando 

menos que a metade da mesma. Nas duas fotos há a demonstração de afeto do casal 

entrevistado, na legenda da primeira se encontra a personalidade de cada um e o que une o 

casal: “Badalados, um é tímido; o outro vibrante. Diferenças e semelhanças que se atraem” 

(REVISTA DOM, n° 1, p. 61). A composição desta primeira foto conta um nuvens ao fundo, 

o que remeteria a questão do céu, do paraíso.  

 

O texto 

 O texto aborda o dia-a-dia do casal, e, possui grandes semelhanças aos textos 

encontrados nas revistas femininas como a Cláudia, Marie Clare, etc. Está estruturado com 

entretítulos como: “Assumidíssimos como casal” (REVISTA DOM, n° 1, p. 62). Apresenta 

elementos da linguagem gay, sendo que a revista não se posiciona, apenas conta a história, 

utilizando as técnicas jornalísticas, mesmo que trata de um assunto que ainda é tabu, como o 

casamento gay. 

 Há no texto afirmações da relação que cada um tem com a sociedade e as maneiras de 

como lidaram com a sexualidade: “Até os 24 anos, Carlos namorou mulheres, chegando a 

inclusive a morar com uma namorada durante dois anos. André não. Jura que é gay desde 

pequenininho” (REVISTA DOM, n°1, p. 62).  

 Por a matéria estar inserida na seção relacionamento o texto como um todo tem a 

preocupação em abordar a vida cotidiana desse casal: „“Da mesma maneira como chegamos 

aos 12 anos juntos, podemos ficar até o fim de nossas vidas. É só não colocar pressão e viver 

um dia de cada vez‟, diz André (REVISTA DOM, n°1, p. 63).  

 

Olho 

 A matéria apresenta apenas um olho no cabeçalho da quarta página, que finaliza a 

matéria, repetindo os dados do entrevistado, nome, idade, profissão e naturalidade: “Nunca 

acreditei em vida a dois, em casamento, mas acho que encontrei minha cara-metade” 

(REVISTA DOM, n°1, p. 63). 

 

Quadro 

 Na última página da matéria encontra-se um quadro que fala da militância de Carlos, 

integrante do casal, que desenvolve uma campanha de luta contra o HIV e também expressa o 
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que pensa sobre a violação dos direitos civis aos casais homossexuais. Destaca o fato de que 

se um dos parceiros precisar ficar internado no hospital, pelo fato de o plano de saúde não os 

considerar casal, eles não poderiam ficar juntos. 

 

A representação 

 O texto conta como eles se organizam em casa, já que moram juntos, falam inclusive 

da questão de ter filhos, em que um diz ter sido educado para ser pai e que acaba sendo 

convencido pelo parceiro que não é este o momento. Além desta, há outras marcas que 

representam o perfil deste modo de ser gay. Podemos citar a questão de um deles já ter tido 

namorada e o outro sempre ter se considerado gay de fato.  

 Essas construções da identidade afirmam nossa problematização que aborda a 

identidade como algo a ser constituído, não estanque e não determinado. O próprio olho da 

matéria aponta para uma questão que estaria fora da própria sexualidade do casal, pois, ao 

dizer que um encontrou a cara-metade não necessariamente essa outra parte precisa ter uma 

definição de um gênero específico. A matéria ainda aborda dois tabus, a questão do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo e a violação desses direitos, e o estereótipo de que 

gay não consegue ser fiel e manter um compromisso enquanto casal. Percebemos ainda 

algumas semelhanças com a constituição de casal dentro dos padrões heterossexuais.  
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5.6.3) OS BOLACHAS 

 

 

Figura 8: página inicial da matéria Os bolachas (Revista Junior, n°8, p. 80) 

 

 A matéria pertence a 8ª edição da revista Junior (anexo III) e está enquadrada na 

seção de comportamento tanto na revista como em nosso quadro de temáticas de material 

informativo, e ocupa duas páginas. 

 

O título 

 “Os bolachas: nova geração romântica, adora dormir de conchinha e quebra tudo se o 

romance não for um sonho...”  

 

A fotografia/legenda 

 A fotografia é trabalhada de forma diferente, ao invés de ter o padrão de uma foto é 

apenas utilizado o boneco do entrevistado em plano americano e sem fundo. Para a legenda há 

um entrelaçamento do boneco que lembra um faixa grossa e que seria ao mesmo tempo o 

olho, pois ressalta a voz de cada entrevistado sobre o assunto.  
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O texto 

 Para começar, apontamos a utilização do termo “bolachas”, que é utilizado para definir 

os relacionamentos entre lésbicas, já que seriam relacionamentos que contém expressa paixão 

desde o primeiro encontro, e que são cercados de muito romantismo ao contrário daquilo que 

está enraizado no senso comum, dos gays serem promíscuos, não terem como hábito o 

segundo encontro, etc. Podemos encontrar outros termos como: bee (simplificação do termo 

bicha), námor (seria a união das palavras namorado e amor), treta (seria um rolo – problema; 

uma armação, uma confusão).  

 Define os meninos-bolachas como “aqueles que querem andar de mãos dadas, que 

passam o finde com o námor em frente à TV e apresentam o príncipe em questão para toda a 

família” (REVISTA JUNIOR, n°8, p. 80). A matéria traz o desligamento que essa nova 

geração tem da era marcada pela super exposição sexual dos anos 1980.  

 Outros trechos evidenciam a quebra dos rótulos adotados ou impostos aos gays: “Um 

território mais seguro, distante do culto ao corpo e efêmeras abordagens nos megaclubes” 

(REVISTA JUNIOR, n°8, p. 81). O texto ainda traz além dos entrevistados a voz de uma 

especialista em relacionamento, que afirma: “Esta geração acha que não vale nada obter sexo 

sem afeto. Mesmo quando se relacionam por nada, escondem um real desejo por um 

companheiro” (REVISTA JUNIOR, n°8, p. 81). 

 

Olho 

 Ele está inserido junto a fotografia pertencendo ao mesmo tempo à legenda, mas não 

deixando de ter as características de um olho. Expressa frases de como cada um se comporta e 

se define perante os relacionamentos. 

 

Quadro 

 Possui um pequeno quadro que explica o termo bolachismo: “fazer juras de amor, 

brigar por bobagem, dramatizar,...” (REVISTA JUNIOR, n°8, p. 81).  

 

A representação 

 Nessa matéria encontramos elementos explícitos da representação do gay. No caso, ela 

expressa desde o princípio o gay jovem e romântico que pertenceria há uma nova geração. Ela 

trabalha com muitos termos utilizados entre os gays e ao mesmo tempo tenta derrubar alguns 

idéias pré-estabelecidas de como seriam os relacionamentos dos gays, mostrando que há outro 

lado.  
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 Dessa forma percebemos o grande leque de possibilidades encontradas na cultura gay 

e nas formas do sujeito gay se representar como tal. Retornando ao discurso de Foucault 

(2006) em que afirma ter a cultura gay ganho espaços cotidianos e não mais ser fixadas no 

gueto, vemos que essa nova forma de ser gay, representada pela matéria “os bolachas” 

demonstra a necessidade que estes tem de se mostrar, de não ter problema com isso, muito 

diferente do que se conhecia por relacionamento entre homoafetivos até os anos 90 em que as 

relações estáveis eram mais velados, a exemplo inclusive da matéria “Paraíso sem Eva” em 

que os dois passam por um processo até se identificar e se “assumir” como um casal gay. 

 

5.6.4) SOU PAI E SOU GAY  

 

Figura 9: página inicial da matéria Sou pai e sou gay (Revista DOM, n°9, p. 32) 

 

 Matéria publicada na 9ª edição da revista DOM (anexo IV). Está colocada na seção 

identidade que dentro da nossa divisão temática do conteúdo informativo se encontra como 

comportamento. Possui três páginas. 

 

O título 

 “Sou pai e sou gay: histórias de quem teve de se tornar pai para descobrir a 

homossexualidade.” 
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O próprio título já coloca a questão da paternidade por gays. A linha de apoio expressa 

o ângulo da matéria: “Histórias de quem teve de se tornar pai para descobrir a 

homossexualidade” (REVISTA DOM, n°9, p. 32).  

 

A fotografia/legenda 

 Na matéria só há um foto, que ocupa a primeira meia página com um casal e a filha de 

um deles, e a legenda detalha apenas a composição da foto que é um close dos rostos dos três 

personagens.  

 

O texto 

 O texto abre discutindo a questão de quanto o homem se descobre com tendências 

homoafetivas: “O que vão pensar de mim?” (REVISTA DOM, n° 9, p. 32). E assim vai 

colocando elementos como o casamento heterossexual, filhos e então, o limite daquilo que foi 

reprimido ou que até então não se sabia. Além de pais que contam as suas histórias sobre o 

paternidade e o se descobrir gay aparece a voz de uma especialista que explica uma das 

possibilidades que leva alguém a casar, mesmo notando tendências homoafetivas: “é comum 

que isso ocorra não para disfarçar para a sociedade, mas pela crença de que o casamento e a 

paternidade poderão mudar a condição sexual” (REVISTA DOM, n° 9, p. 32).  

 A composição da matéria continua nos mesmos padrões do analisado na primeira 

edição da DOM. Possui entretítulos que dão encadeamento a narrativa e não são usados de 

muitos elementos da linguagem gay, a não ser o próprio termo gay.  

 Na matéria encontramos ainda falas de pessoas que mesmo depois de separadas e com 

um relacionamento homoafetivo não contam para a ex mulher e nem para os filhos a nova 

situação: “Não creio ser necessário, por que não foi a homossexualidade que determinou o fim 

do relacionamento” (REVISTA DOM, n° 9, p.33). 

 O texto ainda aborda a questão das novas formas de entender a família, quer dizer, os 

pais precisam lidar com a questão dos filhos com o namorado, isso quando não acontece do 

namorado também ter filhos como é o caso da família representada na foto da matéria.  

 

Olho 

 “Já existe no imaginário coletivo a possibilidade de um gay adotar ou ser pai biológico 

(Klécius Borges, psicoterapeuta).” 
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O segundo olho da matéria expressa um assunto que é evidenciado em segundo plano 

pela reportagem que é a questão do gay adotar e no caso, até ser o pai biológico, afirmação 

feita por um psicoterapeuta consultado pela reportagem. 

 

A representação 

 Esta reportagem apresenta diferentes formas de representar o gay, poderíamos dizer, 

inclusive, que ela constrói um panorama geral do que seria a questão do enfrentamento da 

homoafetividade, indo além das questões de ser pai e ser gay. Isso fica evidente nas falas dos 

entrevistados que contam como foi o seu despertar, que em alguns nem havia a possibilidade 

de desejo pelo mesmo sexo e, em outros, mesmo sabendo do fato, tentavam reprimir. É 

interessante o depoimento que frisamos acima, de um pai, mesmo depois de separado prefere 

não contar a ex e aos filhos. Quer dizer que ainda há receios em se identificar como gay 

perante à sociedade, seja pelos estereótipos e rotulações construídas, ou seja do enfrentamento 

das próprias questões de cercam a construção do Eu.  

 Podemos pontuar como uma das explicações para esse fato, e que é abordada na 

matéria, a questão da educação mostrar que ser gay não é algo normal. A questão da 

heteronormatividade é discutida, com a visão dos gays e o entrelaçamento de especialistas no 

assunto. Um depoimento do cartorário entrevistado marca o entendimento de ser gay da forma 

em que foi educado: “Aprendi que ser gay era algo demoníaco, o que reprimia a minha 

homossexualidade. Enquanto isso, vivia um casamento hétero. Quando ele começou a 

fracassar, pensei mais em mim e percebi que havia sido gay a vida toda sem nunca ter me 

relacionado com homem” (REVISTA DOM, n° 8, p. 33). Isso mostra ainda as dificuldades 

em ser gay e se assumir como tal perante à sociedade, porém, a matéria busca enfatizar 

também os caminhos que poderão se seguir de agora em diante, como a constituições de 

novas famílias, com dois pais. 

 

 

5.7) O QUE SERIA UM GRUPO DE DISCUSSÃO 

 

 Na nossa proposta medológica expomos a intenção em formar um grupo focal ou de 

discussão para verificar a partir de um olhar, para além do pesquisador, os modos como as 

revistas representam o gay. No princípio, queríamos formar o grupo com leitores das 

publicações, mas mudamos de idéia diante da dificuldade de encontrá-los em Santa Maria-RS. 
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Segundo a dona de uma banca da cidade
37

, os compradores dos periódicos gays, entre eles a 

Junior e DOM não aparentam assumir a identidade gay, o que segundo ela tornaria difícil o 

contato com os mesmos. 

 No entanto, o objetivo do nosso trabalho não está vinculado à recepção, o que não nos 

impede de formar um grupo com não leitores e que da mesma forma pôde contribuir para a 

nossa pesquisa. Assim definimos que os participantes seriam integrantes do convívio 

acadêmico/universitário do Conjunto III do Centro Universitário Franciscano, Unifra, de 

Santa Maria-RS. Assim convidamos professores e alunos em seus espaços de trabalho e 

estudo, sendo convidados nas situações de convivência do hall dos prédios, bar, e pátio.  

 Primeiro definimos o dia do encontro do grupo: terça-feira, dia 9 de junho de 2009, na 

sala 308C, das 15h com previsão de término às 17h. A primeira abordagem aos acadêmicos e 

professores se deu com a pergunta: “Você tem compromisso para a próxima terça-feira (dia 9 

de junho de 2009) das 15h às 17h?”. Essa pergunta de impacto foi utilizada para melhor 

classificar os possíveis participantes. Aos que respondiam sim, o pesquisador dava início a 

conversa que comentava se tratar de uma pesquisa de monografia de final de curso que analisa 

reportagens, e apenas no final da conversa, antes de perguntar pela última vez se ainda havia 

interesse em participar deste trabalho é que o pesquisador colocava que as matérias discutidas 

fariam parte de revistas voltadas ao público gay, com textos jornalísticas que abordam a 

temática.  

 As reações foram as mais diversas, na maioria resultando na desistência da 

participação no grupo. Porém, foram confirmados nove participantes até a sexta-feira que 

antecedeu o encontro do grupo. No final de semana, os então convidados a participar 

receberam um e-mail falando dos detalhes do funcionamento do grupo. Na manhã da terça-

feira em que aconteceu o encontro, o pesquisador entrou em contato os convidados e recebeu 

explicações das mais variadas ordens, justificando a desistência de participar do grupo. Ainda 

assim restariam cinco componentes. 

 No horário marcado, e com apenas três dos convidados, esperamos por alguns minutos 

e, em seguida, mesmo com um pequeno número de participantes, demos início às atividades 

propostas para a execução do grupo de discussão. Este não foi invalidado, pois houve debate 

entre o grupo, com conflitos e consensos.     

 

 

                                                           
37

 Revistaria da Rua 24h, de Santa Maria-RS. 
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5.7.1) PERFIL DOS PARTICIPANTES 

  

 Como já expomos, eles integram a comunidade universitária, especificamente do 

Conjunto III do Centro Universitário Franciscano, Unifra, de Santa Maria-RS. Dessa forma, 

por meio das percepções deles, pudemos verificar os modos como um público acadêmico 

percebe a representação do gay nas revistas Junior e na DOM. 

 Com o uso de codinomes, para preservar a identidade, apresentamos os particiapantes. 

Maria, 33 anos, psicóloga e professora universitária. Ela já conhecia uma das revistas segundo 

ela, por ter amigos gays. João, 33 anos, é administrador e professor universitário, e não 

conhecia as revistas. Pedro, 22 anos, é acadêmico de história e também não tinha 

conhecimento da existência dessas publicações.  

 

5.7.2) DINÂMICA DO GRUPO 

 

O grupo teve seu encontro na sala 308C do prédio 14 do Conjunto III do Centro 

Universitário Franciscano, Unifra, Santa Maria-RS, com início das atividades às 15h15 e 

término às 16h25. A sala possui uma mesa redonda, onde foram dispostas 10 revistas, entre 

edições da Junior e da DOM, exceto as que seriam por eles comentadas. Os participantes, 

mesmo com a curiosidade inicial, em relação ao que seria abordado especificamente, 

apresentaram bastante fluidez em suas falas e demonstraram informalidade. Dispomos 

também, biscoitos e uma térmica de café, para promover um clima bem receptivo. 

 

5.7.3) ROTEIRO 

 

 O primeiro passo foi apresentar o interesse da pesquisa em estudar reportagens 

jornalísticas dentro de uma mídia específica para público gay e, então, falamos sobre cada 

uma das revistas analisadas, o surgimento e a editora. Convidamos os participantes a folharem 

as revistas e após alguns minutos falarem sobre suas percepções gerais. Em seguida, 

questionamos pontos específicos que desejávamos analisar. O passo seguinte foi apresentar as 

duas matérias que foram discutidas pelo grupo de discussão. A primeira delas pertencente a 1ª 

edição da revista DOM: “Paraíso sem Eva”, e a segunda sendo da 8ª edição da revista Junior: 

“Os bolachas”. As escolhas destas reportagens foram por meio do encontro de alguns 

características que marcam o diferencial da abordagem de cada uma das publicações.  
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 Os participantes foram convidados a fazer a leitura de cada uma das matérias, e logo 

em seguida falar das suas percepções. Após, fizemos questionamentos pontuais, culminando 

com a pergunta: “Que gay você vê sendo mostrado na revista?” – os detalhes do roteiro 

podem ser vistos no anexo V. Depois de realizar os comentários duas matérias colocando 

questões para ver se eram percebidas diferenças nas duas reportagens, como eram entendidos 

os elementos gays, se estas matérias poderiam estar em outras publicações a não ser estas 

específicas. Para finalizar o encontro, abrimos espaço para comentários livres. 

 

5.7.4) IMPRESSÕES DO GRUPO 

 

 Aleatoriamente cada participante expôs suas percepções após folhar pelo menos uma 

revista Junior e uma DOM. Pedro logo enfocou a diferença entre a Junior, que segundo ele, 

mostra e fala sobre o mundo gay, e a DOM, que mostra que os gays são parte da sociedade. 

Maria apontou as semelhanças da revista DOM com a revista UM, destina ao público 

masculino, parecendo ser voltada para público heterossexual. Para ela, a Junior trabalharia 

ainda com o público mais “gueto”, com maior apelo sexual e com os trejeitos do público gay. 

João não percebeu dessa forma, afirmando apenas que as duas revistas tem maior 

preocupação com o visual, seja graficamente e com as imagens e pouco conteúdo de texto. 

Ressaltou ainda, a existência de matérias de viagens, nas duas revistas, com maior intensidade 

na DOM, o que lhe chamou atenção.   

 Houve uma interferência do Pedro, que colocou juntamente com Maria, alguns pontos 

para João tentar identificar as singularidades de cada revista. Em seguida, perguntamos sobre 

os assuntos abordados nas revistas. Maria falou que na DOM as matérias são sobre viagens, 

cultura geral e algumas específicas apenas. Na Junior, segundo ela, concordando com a fala 

anterior de Pedro, os assuntos são tratados a partir do foco gay. 

 Destacamos a fala do participante Pedro quanto aos temas que as revistas abordam. 

A Junior, mostra muito os carões, tem até uma reportagem a Batalha do Carão! Ela 

fica bem voltada para o público gay, o problema que é sempre na mesma área, que é o 

ponto que eles atacam, a Junior quer mesmo o público com atitude. A DOM quer um 

público mais reservado, seria mais a imagem do homossexualismo, não sei se é a 

palavra certa. Até as frases que eles usam no Junior é mesmo de afirmação, como 

posso dizer,..., como os lutadores de vale-tudo, eles gostam de se exibir. Na Junior o 

gay gosta de se mostrar, quem tem atitude tem que mostrar que tem atitude. Na DOM 

não, ele é mais reservado mesmo. Mais voltado pra relação intra-pessoal e não para a 

marginalidade da Junior.(Pedro) 
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 O participante João afirmou não perceber essa discrepância toda quanto às formas de 

mostrar o gay. Em seguida perguntamos sobre os ensaios fotográficos. O que suscitou boa 

interação nas discussões. Maria expôs a questão da revista Junior explorar demasiadamente o 

objeto sexual e a DOM investir mais na moda, nos ensaios com roupas. O professor João 

declarou que fora os textos e os títulos das matérias ele poderia considerar as revistas como 

sendo de moda e viagens. Maria afirmou que acredita serem as duas grandes preocupações, ou 

os grandes elementos do mercado para este público. Pedro no entanto, comentou que, de certa 

maneira, a Junior torna os ensaios agressivos demais, e mostrou imagens de homens nus de 

costas ou em posições extremamente sensuais, diferentemente da DOM que faz o estilo mais 

homem no seu ambiente de trabalho ou sociabilizando.  

 Após as colocações e comparações do acadêmico Pedro o grupo ficou discutindo sobre 

os ensaios e analisando aspectos, o que descontraiu ainda mais o grupo, ocorrendo inclusive 

momentos de risos. E então passamos a análises das revistas. Primeiramente eles foram 

convidados a ler a matéria por meio de uma fotocópia, e depois poderiam observar aspectos, 

como as imagens, no texto original da revista.  

 A primeira matéria analisada pelo grupo foi “Paraíso sem Eva” da 1ª edição da revista 

DOM. A professora universitária Maria afirmou que a matéria abordou de forma esclarecida 

um tema que ainda é tabu, que é o casamento gay. Entre as suas ressalvas estão a questão de o 

casal homossexual quase que seguir os mesmos padrões dos heterossexuais, segundo ela por 

influência da nossa cultura, dizendo encontrar isso bem claro no texto desta matéria. O 

participante Pedro percebeu que a matéria coloca descritivamente o estilo de cada um, sendo 

que um deles cumpre os papéis femininos e o outro, os masculinos. Pedro diz que isso 

demonstra ainda a questão de ter que assumir um papel. Já João destacou a questão do 

engajamento na luta contra a AIDS e a luta pelos direitos civis que está exposta num pequeno 

quadro.  

 Ao serem perguntados sobre o ponto que mais chamou atenção Pedro falou do 

exemplo, que um dos personagens conta na matéria, de quando seu pai lhe perguntava sobre 

as namoradas ele desconversava. Para Pedro, o papel do pai representaria a visão da 

sociedade, e o gay aparece tendo que lidar com situações em que ficam evidente o 

preconceito. Para Maria, o aspecto principal foi o depoimento de um deles contando ter tido 

namorada e morado com ela.  

 Questionados sobre a linguagem da matéria, os três participantes acreditam que ela 

seja uma reportagem jornalística, e não teria problemas em aparecer em outra mídia, a não 

ser, como destacou Pedro, por causa do título. Nas discussões sobre se poderia ou não 
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aparecer em um veículo da grande mídia, um jornal diário, alguns acabaram mudando de 

opinião, com exceção de Maria, que afirmou ser necessário mostrar para os “héteros” que a 

existe casamento além da união de um homem e uma mulher.  

 Sobre as fotos que compõe a matéria, João falou que elas expressam uma ligação 

afetiva, Pedro percebeu como uma demonstração de amor, que não é agressiva e não é vulgar. 

Maria disse: “a segunda foto é demonstração de carinho entre homens. Parecido com o que 

ocorre num relacionamento heterossexual, que não é algo perverso como alguns 

heterossexuais preconceituosos pensam”. 

 Ao serem perguntados para falar sobre como o gay é mostrado na matéria, Pedro disse 

que pertenceriam ao “time do duvidoso”. O grupo questionou e ele esclareceu: “em várias 

partes, pelas posições deles, mostra que eles ficam com medo de falarem o que eles são. 

Mostra também como eles conseguiram chegar num ponto em que quebraram a timidez e, 

então, começaram a agir com maior naturalidade”. Maria fez uma ressalva, contando que a 

questão aqui seria a idade, já que, segundo ela, a geração dos que hoje estariam acima de 30 

anos ainda tem dificuldade em se mostrar, de ter atitude. João, no entanto, diz não saber 

classificar um tipo de gay, o que gerou o segundo momento de risos do grupo. 

 Passado este momento de descontração, questionamos se eles acreditam que a matéria 

mostra um perfil de gay que está na sociedade. Para os homens que participaram do grupo, a 

matéria mostra o casal gay que ainda estaria mais no armário. Para eles, há grande número de 

gays assim, mas seriam os desprovidos de estereótipos. Maria apenas disse que tem muito. 

 A segunda matéria analisada pelo grupo foi a “Os bolachas”, da 8ª edição da revista 

Junior. Na abordagem geral, João percebeu que o texto mostra um homossexual que não 

gosta de poligamia, que quer ter uma relação de namoro, e poder mostrar para os outros, para 

o grupo, ser reconhecido como casal. Para Maria, a matéria quebra os estereótipos das 

relações entre homens gays não serem estáveis. Pedro, porém, encontrou indícios de que o 

gay, mesmo com atitude de se mostrar, ainda continua recluso, escondido “num canto”. 

 Repetimos as questões feitas sobre a matéria analisada anteriormente. Pedro destacou 

o fato de mostrar os problemas íntimos dos gays, que saem do perfil “porra louca”, que têm 

sofrimentos e que amam. Os outros dois participantes apenas reforçaram os comentários 

iniciais da matéria. Quanto à linguagem, os três concordaram que os termos, adjetivos 

utilizados são específicos do universo gay. Para João e Pedro, sem a ajuda do grupo para 

entender alguns termos, não haveria entendimento completo do texto. Já Maria, que convive 

com gays, não encontrou nenhuma barreira na interpretação.  



78 

 

 

 

 Na questão da fotografia, João afirmou que elas não fazem nenhuma alusão, mas que o 

texto e a própria legenda remete ao gay, depois brincou dizendo que o olhar poderia ser gay. 

Para Pedro, se encontrasse na rua com os personagens que aparecem na matéria não diria que 

são gays. Maria apenas complementou dizendo que é o público gay atual.  

 Perguntados sobre como o gay aparece na reportagem, Maria disse: “é o gay 

assumido, que tem atitude. Essa coisa de mostrar a atitude mesmo, mostrar comportamento, 

não tem medo de esconder”. Pedro enxergou como uma geração romântica, bem como 

afirmou o início da matéria.  

 Sobre a questão de eles verem no cotidiano esse tipo de gay que a matéria mostra, os 

três participantes falam que sim, mas que ainda não são aqueles que todos conhecem pelo 

estereótipo. João destacou: “percebo somente quando eles abrem a boca”. Maria o contraria 

afirmando que alguns gays que ela conhece mesmo conversando com eles não há pistas para 

dizer que são gays, o que faz João lembrar de alguns conhecidos que estão dentro do perfil 

comentado por Maria. 

 Quando perguntados se esta matéria poderia estar num jornal de grande circulação, 

Maria e João acreditam ser direcionada especificamente para o público gay. Já Pedro acredita 

que a matéria poderia estar num caderno “teen”, ou em revistas para adolescentes, mesmo que 

trata de gays. João acrescentou com o contraponto da matéria “Paraíso sem Eva”, que até 

poderia ser colocada em outro veículo, reformulando sua idéia inicial, mas que a “Os 

bolachas” seria difícil, principalmente devido à linguagem utilizada.  

 Maria levanta a questão das matérias identificarem o perfil das revistas, mesmo se 

tivéssemos deixado apenas o texto, sem nenhuma característica que remetesse à revista 

Junior e à DOM, eles poderiam dizer exatamente a qual delas cada matéria pertenceria.  

 

5.7.5) CONSIDERAÇÕES DO GRUPO 

 

 As dificuldades e a pequena adesão por parte dos convidados a participar do grupo de 

discussão nos tirou inicialmente o entusiasmo de ter optado por aplicar essa técnica de 

pesquisa. Porém, as percepções inicias que o grupo fez sobre as revistas, desde aspectos que 

diferenciam a abordagem de uma e de outra, além dos outros pontos identificados por eles, 

mostraram com maior precisão a facilidade com que alguém, ao ler estas revistas, consegue 

identificar os modos de como representam o gay.  

 O grupo considerou que a revista DOM pertenceria mesmo à linha hétero friendly e a 

Junior seria mais voltada para um público jovem e assumido. No entanto, no quesito de 
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estereótipos, o grupo afirmou que elas desconstroem aquilo que a sociedade entende por gays, 

mesmo uma tratando temas especificamente voltados para os gays (Junior), e a outra estando 

mais preocupada com o indivíduo, seu dia-a-dia, seu cotidiano (DOM). 

 Assim, consideramos que o grupo de discussão conseguiu, desde sua discussão e suas 

percepções, abordar de forma clara as estratégias utilizadas pelas revistas para representar o 

gay, e, portanto, acabou configurando-se como método que complementou os demais, 

permitindo abarcar os nossos questionamentos inicias e reafirmar o objetivo de nossa 

pesquisa.   

 

5.8) REFLEXÕES SOBRE AS ANÁLISES 

 

 A nossa pesquisa nos levou a colocar em prática três técnicas para atender a nossa 

problemática. A primeira, a análise de conteúdo, representou uma maneira encontrada para 

mapear os assuntos mais abordados. Vimos que temas ligados ao universo cultural, à moda, a 

viagens, e ao comportamento ocupam grande espaço das revistas, com maior ênfase nos 

assuntos ligados à cultura. Também podemos perceber as maneiras como essas revistas foram 

mudando, como no caso da Junior que apenas após a 6ª edição se fixou num modelo de 

projeto gráfico. 

 Dos quadros em que classificamos por categorias temáticas os textos informativos, 

objeto principal de nossas análises, encontramos indícios do foco que cada revista dá ao tratar 

as questões gays, além de percebermos assim a preocupação da revista DOM em tratar 

assuntos que perpassam a questão de ser gay, através de matérias como sobre saúde.   

 Na segunda análise, com os quatro textos de cunho jornalístico classificados por nós 

como integrantes da categoria comportamento, conseguimos encontrar, por meio da 

interpretação das estruturas que compõe a matéria, elementos que demonstram como cada 

revista mostra os modos de ser gay.  

 A terceira análise, por mostrar outras percepções, a partir do olhar de não leitores, 

reafirmou ainda mais as nossas pistas dos modos como as revistas representam o gay. 

Destacamos que, como primeira impressão, o grupo de discussão percebeu as diferenças entre 

o discurso da revista Junior e a DOM. Também apontou detalhes do texto que indicam 

alguns tipos de representação do gay.  

 Entretanto, a soma dessas análises vai ao encontro do caminho teórico que 

percorremos. Indicamos primeiramente que, por se tratar de revistas que não têm mais a 

necessidade de abarcar lutas sociais em defesa dos homoafetivos, as matérias são voltadas 



80 

 

 

 

para as questões do indivíduo, lembrando assim que a cultura gay, e seus desdobramentos, 

estão calcados no indivíduo e as diferentes possibilidades de identificações. Ficou claro, pela 

análise, que a revista Junior explora com maior intensidade o gay assumido, com atitude, 

como foi expresso pelo grupo de discussão, enquanto a DOM, com um texto mais tradicional, 

aborda questões polêmicas dos gays, podendo ser considerada uma revista para o gay que tem 

um relacionamento estável ou, segundo falas do grupo de discussão, “gays acima de 30”. 

Destacamos que as representações que aparecem em cada uma das revistas estão de certa 

forma, baseadas no objetivo/trajetória de cada publicação e do seu público imaginado. 

 Nas duas revistas encontramos a confissão como elemento chave para o suporte da 

representação. Isto é, a revista utiliza o depoimento, a entrevista, o perfil, como principal 

maneira de dar a voz ao gay, e assim, contar a sua vida. Para Foucault (2001) que no final do 

seu estudo aborda os modos de como a mídia utiliza o ato de confessar, seria impressionante 

perceber como a intimidade do gay, visto como exótico até então, é trabalhada com 

naturalidade por estes dois periódicos.  

Resgatando também, Woodward (2000), percebemos nas revistas por meio dos 

depoimentos pessoais, a forma como o gay encara, assume ou esconde a sua identidade. 

Pode parecer que algumas dessas identidades se refiram principalmente a aspectos 

pessoais da vida, tal como a sexualidade. Entretanto, a forma como vivemos nossas 

identidades sexuais é mediada pelos significados culturais sobre a sexualidade que são 

produzidos por meio de sistemas dominantes de representação. (WOODWARD, 2000, 

p. 32). 

 

Além de encontrarmos elementos que deixam de demonstrar o que a sociedade 

acredita ser o padrão, um estereótipo do gay, aquele que fala fino, usa roupas justas, coloridas 

e que tem os movimentos mais femininos e gosto por moda e artes. Vimos, mesmo que em 

segundo plano, alguns aspectos que apontam ser ainda a homoafetividade algo fora do 

normal, colocando na educação a principal propulsora desse conceito. “Em uma tentativa de 

questionar as afirmações de que a homossexualidade é anormal ou imoral, tem-se apelado a 

discursos científicos que confirmariam que a identidade gay é biologicamente determinada” 

(WOODWARD, 2000, p. 35). Nas matérias se encontra especialistas ligados ao estudo da 

psicologia como discurso de afirmação do gay não ser algo anormal.  

 Essas revistas vão além, sendo também espaço de confissão para quem a compra. Um 

espaço que fala sobre um mundo, de um modo de vida que ainda é colocado a parte, e que 

numa cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, como Santa Maria, em que os 

sujeitos ainda têm dificuldade de assumir a sua homoafetividade.   
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 Muito além de percebermos os modos de representar nessas revistas, as análises 

demonstram uma quebra de tabus, seja pelos temas abordados, seja pelos indícios do texto, e 

deixa claro que a cultura gay ganha espaço na pós-modernidade. Dia após dia, o gay começa a 

receber tratamento igualitário dentro da mídia, mesmo que em uma mídia própria, que se 

preocupa mais com as questões individuais e do seu cotidiano, do que simplesmente as causas 

de luta ou a busca pelo erotismo, como percebemos até então.   

 As revistas analisadas constroem um modo de representar esse novo gay, sem 

abandonar as questões de conflito e das dificuldades ainda enfrentadas pelo gay, o que está 

presente nas matérias, mas abordadas de um modo mais plural. Em algumas matérias ainda se 

baseiam no estereótipo para falar do ou para o gay, mas ao fazê-lo, ultrapassam esses 

estereótipos, pois mostram como existem muitas maneiras diferentes de ser gay, que a questão 

de identidade nesse contexto é bastante complexa. 

Especificamente, nas matérias analisadas, podemos encontrar diferentes identidades 

representadas: o gay preocupado com o corpo, o baladeiro, o que está à procura, o profissional 

bem sucedido, o romântico, o pai, o bissexual, o casal, o enrustido, entre outros. 

Verificamos que há nas revistas a forte presença do discurso sobre o sexo, mas é dado 

maior espaço, de acordo com nossos quadros analíticos, para o gay no cotidiano e para o que 

acreditamos ser a cultura gay.   

Destacamos ainda, que a linguagem utilizada em cada uma das revistas expressa as 

questões de identidade, os modos que cada uma pretende representar. A Junior muito mais 

voltada para um público assumido, se utilizando da linguagem dos gays nas reportagens, 

dizemos que seria os gays falando deles e para eles. A DOM com um texto jornalístico usual, 

em que coloca o gay apenas como ângulo principal da matéria, sem utilizar adjetivações e os 

termos utilizados pelo público gay, seria texto jornalístico que fala sobre os gays. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Nosso trabalho tinha como proposta perceber os modos como a mídia gay 

representa o gay, para isso, buscamos o entendimento de como se dá a representação ou as 

representações, por meio do estudo dos conceitos de identidade. Vimos que as identidades, 

como conceito teórico e como formas de representar, são um conjunto de elementos e estão 

embasadas por diversas forças, sejam pessoais, do grupo e da cultura em que estão inseridos. 

Cada vez mais podemos compreender o conceito de uma identidade como algo sempre em 

construção. 

 Na procura de um esclarecimento do que é ser gay, buscamos respaldo na construção 

da cultura gay, que remete à sexualidade, tem aspectos singulares, e que ainda está ligada a 

algo exótico e até estranho. Porém, acreditamos desmistificar, desvincular o estudo do gay ao 

preconceito presente no senso comum. E ainda, abordamos o percurso da mídia gay e o 

surgimento das revistas Junior e DOM. 

 Com as análises das revistas, além de percebermos os modos e as diversas 

representações do gay nas revistas, vimos, com o auxílio do grupo de discussão, o quanto o 

tema ainda é tabu. Os participantes do grupo ressaltaram que ficaram curiosos quando foram 

avisados que se tratava de uma discussão sobre reportagens que falavam de gays. Para eles, as 

pessoas preferem não comentar sobre esse assunto. Quer dizer, falar sobre gays na nossa 

sociedade ainda é um problema, dando indícios de que o gay precisa, de certo modo, adequar 

a sua representação com o seu contexto social.  

Não queremos aqui entrar em assuntos que são de responsabilidade da psicologia 

social, mas apenas questionar esse receio que a sociedade apresenta, mesmo sendo 

pertencente a uma classe favorecida, ligada ao contexto universitário, no caso do público do 

grupo de discussão. 

Algumas percepções nos instigaram durante a pesquisa e ajudaram a desfazermos de 

rótulos e conceitos, principalmente os ligados à questão da bissexualidade e do gay não 

assumido. Hoje, deixamos de lado julgamentos preconceituosos e percebemos que essas 

atitudes, esses modos de se identificar e de representar se mantém como reflexo de uma 

sociedade ainda repleta de barreiras impostas pelo modelo de família patriarcal.  

Entretanto, as revistas analisadas, tanto nas suas estruturas editoriais, como sua 

angulação, se mostram como revistas para um público exigente e com poder de compra, o que 

podemos constatar pelo fato dos anunciantes serem as grandes marcas, consideradas produtos 
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de luxo, dando espaço para o gay em uma mídia específica, inserida com força no mercado 

editorial brasileiro, ou seja, fora do “gueto”.  

 Fato que nos remete a uma das conclusões do trabalho de Barroso (2007), quando fala 

da mídia gay alternativa.  

Então, trata-se de uma imprensa que guarda toda a diversidade e tensões que 

expressam mesmo a experiência das homossexualidades no mundo e no Brasil 

contemporâneos. Tensões, contradições e conflitos. Para reunir/agregar, criar o 

sentimento de comunidade, fortalecer o indivíduo e o grupo, informar, prestar 

serviços, etc. É uma imprensa que precisa o tempo todo estar à frente, abrindo e 

mostrando caminhos e, ao mesmo tempo, acompanhando, tomando o pulso e dizendo 

o que se pede, ofertando o que se pede, o alimento simbólico da experiência 

homossexual. (BARROSO, 2007, p. 131) 

 

 Contrapomos a isso o que as revistas analisadas demonstram. Nelas não há uma 

preocupação enquanto ferramenta para quebrar barreiras. Elas surgem para informar, entreter, 

fazer o gay se compreender, falar de relacionamentos, e de tudo o que permeia o seu 

cotidiano. Vimos que, mesmo assim, elas possuem o papel de agregar o gay na sociedade, 

simplesmente pelo fato de existirem e mostrarem, dentro do mercado editorial de revistas, a 

qualidade do conteúdo e a credibilidade da informação, preceitos básicos no jornalismo.  

Mesmo permitindo a expressão de conflitos e assuntos tabus, as revistas expressam um 

gay que não tem mais no enfrentamento dessas questões o seu objetivo de vida, mas que, 

diferentemente do que acontecia há alguns anos, está mais interessado nas questões de lazer, 

cultura, relacionamento, saúde, entre outras.  

 Nesse contexto, as representações construídas nas revistas permitiram percebermos as 

dificuldades de se discutir temas que envolvem gays, as dificuldades que os homoafetivos 

ainda têm em se assumir, mas também apontaram para mudanças sociais, como a constituição 

de famílias formadas por dois pais, casamentos estáveis entre dois homens, mesmo que não 

registrados em cartório. Além disso, as revistas mostraram não estarem presas aos conflitos e 

problemas em torno da questão gay, o que não é negligenciado em sua cobertura, mas 

revelaram um modo de representar o gay que conquista seu espaço na sociedade, é feliz e bem 

resolvido. 

 O nosso estudo não se completa, já que essa nova mídia gay é recente, e está em 

construção, assim como os modos de representar o gay. Outras revistas estão surgindo, e 

notamos que há todo um novo aparato sendo constituído para abarcar esse público que até 

então não podia se mostrar. Percebemos que a mídia gay, seus suportes, não somente as 

revistas, mas com maior intensidade os sites de notícias direcionadas aos gays, precisam ser 
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estudados, discutidos, investigados, fato que agrega à comunicação o papel do entendimento 

das relações sociais e permite o respeito e a compreensão dos novos modos de ser.  

Estudos da mídia gay precisam estar presentes na pesquisa em comunicação para além 

da simples necessidade da demanda do mercado especializado que surge com essa 

visualização. Há hotéis, companhias especializadas em turismo gay no Brasil, toda uma 

conjuntura. E os estudos de mídia não podem apenas fechar os olhos para esse novo modo de 

ser, esse gay que não é mais militante e que não vive somente no dia da Parada Gay de São 

Paulo. Ele tem uma vida, um carro, um namorado, estuda, trabalha, come, vai ao médico, 

viaja. É um consumidor potencial e não somente de produtos, mas de informações, de 

conteúdos voltados para a sua realidade. 

De uma maneira significativa, como procuramos apontar no trabalho, a mídia gay abre 

espaço para novos modos de ser, configurando-se como um papel da mídia na construção e 

divulgação de novos modos de representar o gay, de forma menos reducionista e 

preconceituosa, e que, aos poucos, vai conquistando espaço para sua diversidade.  

Na conclusão deste trabalho, que pretende ter continuidade, afirmamos que a mídia 

gay é mais forte do que o seu crescimento mercadológico, ela tem uma história e se 

encaminha na direção de outras instâncias. E para nós, colocarmos em discussão essas formas 

de representar do gay, contemplou não somente as indagações teóricas acerca da temática, 

mas a questão da própria construção da identidade pessoal.  
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ANEXO I – Revista Junior, 1ª edição, p. 62-69 
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ANEXO II – Revista DOM, 1ª edição, p. 60-63. 
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ANEXO III – Revista Junior, 8ª edição, p. 80-81. 
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ANEXO IV – Revista DOM, 9ª edição, p. 32-34. 
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ANEXO V 

 

Roteiro do Grupo Focal – 09/06/2009 

 

Local: Sala 308C, prédio 14, Conjunto III do Centro Universitário Franciscano – Unifra 

Cada participante deve se identificar antes de falar devido o uso da gravação do áudio. 

 

Atividades 

 

1- Primeiramente uma breve apresentação do trabalho. Estudo sobre a mídia gay, uma análise das duas 

revistas, falar sobre o que seria está mídia gay, sem se estender. Comentar que será gravado as conversas para ter 

maior segurança na hora de transcrever. 

2- Apresentar as revistas DOM, De Outro Modo e JUNIOR. Dar para eles folhearem. 

3- Pedir para cada um falar brevemente sobre aspectos da revista: 

 Os assuntos abordados; 

 Os ensaios; 

 A publicidade. 

4- Falar sobre da primeira matéria que gostaríamos que eles lessem. 

5- Após a leitura da primeira matéria, deixar que eles falem sobre suas percepções. 

6- Questionamentos: 

 Que aspecto relevante lhe chamou atenção? 

 Há no texto termos desconhecidos ou pouco comuns em matérias jornalísticas? 

 Fica claro que esse texto é para o público gay? 

 O que vocês acharam das fotos que compõe a matéria? 

 Como o gay é mostrado nessa matéria? 

 Você acredita que esse perfil mostrado condiz com o modo de ser gay na sociedade? 

7- Leitura da segunda matéria. Após a leitura deixar que eles falem sobre suas percepções. (Pode acontecer 

deles já darem as respostas pensando nos questionamentos feitos anteriormente). 

 Que aspecto relevante lhe chamou atenção? 

 Há no texto termos desconhecidos ou pouco comuns em matérias jornalísticas? 

 Fica claro que esse texto é para o público gay? 

 O que vocês acharam das fotos que compõe a matéria? 

 Como o gay é mostrado nessa matéria? 

 Você acredita que esse perfil mostrado condiz com o modo de ser gay na sociedade? 

8- Você percebeu diferenças nas duas reportagens? Comente. 

9- Há elementos gays na matéria? Por exemplo linguagem específica, que seria comum entre os gays. (Se 

eles não falarem disso). 

10- Se essas matérias poderiam estar em outras publicações a não ser estas, que são direcionadas ao público 

masculino gay? 
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11- Se você já tinha foliado uma revista como estas, ou se agora em diante você vai olhar essas revistas 

quando for a banca? 

12- Comentários finais. Espaço livre. 

13- Cada participante irá preencher um formulário com seus dados de identificação. 

14- Agradecer a participação e a disponibilidade de todos para o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


