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Resumo 

Este trabalho objetiva analisar o discurso jornalístico nas abordagens de 

episódios relacionados a personalidades publicamente conhecidas da comunidade 

LGBTTQ. Adotamos como referenciais teóricos os conceitos da análise de discurso, 

principalmente a partir de Patrick Charaudeau (2010) e Dominique Maingueneau 

(2005), enfatizando os critérios essenciais para construção da notícia. O trabalho é 

realizado como Iniciação Cientifica, ainda em andamento, e fomentado por bolsa 

fornecida pela Universidade Anhembi Morumbi (PIBIC-AM). 

 

Introdução 

Por meio da análise do discurso, o trabalho analisa a cobertura jornalística dos 

episódios envolvendo personalidades publicamente conhecidas integrantes da 

comunidade LGBTTQ. Em um primeiro momento, o projeto investiga a partir dos 

conceitos do contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 2010), os objetivos 

intrínsecos na construção destes discursos jornalísticos. Em um segundo momento, 

a pesquisa focaliza o impacto na instância da recepção por meio de comentários nas 

redes sociais relevantes dentro da amostra selecionada.    

 

Objetivos 

Os objetivos da pesquisa abarcam: a) revisão bibliográfica sobre 

sexualidade, direitos humanos e liberdade de expressão na atualidade, sob as 

perspectivas normativa, filosófica, sociológica e política; b) levantamento de 

episódios recentes que tenham adquirido visibilidade na esfera pública e sejam 

relevantes e significativos à apreensão de representações sobre a comunidade 

LGBTTQ; c) rastreamento e análise discursiva de matérias jornalísticas sobre os 

episódios levantados; d) compreensão dos mecanismos de controle que exercem 

poder de contenção sobre os discursos da sexualidade.  

 

Metodologia 

Esta pesquisa se baseia na concepção sobre a construção do percurso 

metodológico da pesquisa científica a partir do trabalho de Lopes (2010). A 

amostragem da pesquisa incluirá os jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. 

Paulo. O período de observação deverá ser o mais próximo possível da atualidade, 

razão pela qual esta pesquisa terá como foco matérias veiculadas pelos dois jornais 



em foco ao longo dos últimos cinco anos. Após pesquisa e seleção de episódios, no 

período em foco, que possibilitam a análise das representações construídas sobre a 

comunidade LGBTQ, as buscas serão conduzidas junto aos acervos dos dois 

jornais, focalizando suas edições impressa e online.  

Ao lado do levantamento das matérias jornalísticas, o corpus de pesquisa 

será formado também pelos comentários de leitores publicados nas versões online 

da Folha e do Estadão. Serão selecionados comentários relevantes postados a 

respeito das matérias jornalísticas selecionadas para a constituição do corpus. Com 

esse recorte, será possível também compreender não apenas quais os discursos 

veiculados pelos jornais sobre sexualidade, liberdade de expressão e direitos 

humanos, como também a recepção do público a esses discursos.  

Após a amostragem e a coleta dos dados, passaremos à descrição do 

material empírico levantado, de modo a mapear e categorizar as unidades 

discursivas coletadas. Em seguida, será possível passar do enfoque no texto, e seu 

sentido posto, ao contexto do discurso, chegando à etapa de interpretação que 

compõe a pesquisa utilizando a base teórica referida, em que se deve realizar a 

análise dos dados empíricos à luz dos conceitos norteadores desta pesquisa. 

Partiremos, nesse momento, principalmente das considerações de Charaudeau 

(2010), Maingueneau (2005), Foucault (2008). 

 

Desenvolvimento 

O trabalho está em etapa de revisão bibliográfica, utilizando primeiramente 

referências à análise do discurso através da obra de Patrick Charaudeau (2010). 

Para construção do quadro teórico, o trabalho utilizará conceitos do contrato de 

comunicação apresentado pelo autor. Consequentemente, tratará das estratégias de 

encenação dentro do discurso da informação – estas que permeiam tudo que cerca 

do acontecimento a construção da notícia. 

Do mesmo autor, abordamos o conceito de discurso circulante, fundamental à 

compreensão do objeto de estudo em foco, pois os discursos circulantes, donde 

brotam posicionamentos assumidos na esfera pública, carregam uma tomada sobre 

o mundo, muitas vezes baseada em crença. Assim, a partir desse conceito, o 

trabalho abordará os valores e normas que norteiam a construção dos grupos 

sociais. Essa compreensão será essencial para entender desde a construção até a 

recepção das mensagens midiáticas. 



Resultados preliminares 

A partir da elaboração do quadro teórico de referência da pesquisa, torna-se 

possível discutir a motivação da construção dos eventos noticiosos que serão 

analisados. Com base na teoria exposta por Charaudeau (2010), pudemos formular 

a hipótese de que a abordagem da temática em foco neste trabalho – a saber, 

episódios envolvendo personalidades da comunidade LGBTTQ, especialmente 

casos em que esses indivíduos falam publicamente sobre sua sexualidade – 

possivelmente recorre a recursos de dramatização com o objetivo de captação do 

olhar do público. Apesar disso, Charaudeau (2010) chama a atenção para a 

existência do desafio das escolhas do que e como será noticiado, já que parte de 

princípios subjetivos e hipóteses do efeito do produto no receptor-alvo. 

O autor reforça que o acontecimento é sempre construído, pois “o 

acontecimento nunca é transmitido à instância de recepção em seu estado bruto, 

para sua significação, depende do olhar que se estende sobre ele (...)” 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 95). Assim, entende-se que a informação é transformada 

através do olhar de quem a produz. Ou seja, no mundo acontecem, aparecem ou 

modificam-se coisas, porém os fenômenos só ganham importância ou própria 

existência através da “percepção-captura-sistematização-estruturação” que se tem 

por parte da instância de produção. É a partir disso que consideramos o debate dos 

processos de construção da notícia.  
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