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[...] Para Lakoff, a categorização reflete a cognição humana; segundo ele, as pessoas 

não manipulam símbolos formais desprovidos de sentido, mas usam tais símbolos 

porque eles foram construídos pela capacidade humana de categorização. E a 

metáfora é uma das facetas dessa capacidade humana de produzir sentido através da 

categorização. (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 27-28).  



 

 

 

RESUMO 

 

Pretende-se, com esta pesquisa, investigar o cenário social, político, linguageiro, cultural e 

histórico, em que se é capaz de rotular, destruir psicologicamente e até mesmo ceifar a vida de 

outros seres humanos, por razões ligadas a uma racionalidade subjetiva que encontra eco em 

um discurso heteronormativo, sexista e homofóbico. Objetiva-se identificar, descrever e 

analisar aspectos discursivo-argumentativos, a partir do PL (Projeto de Lei) da “cura gay”, 

com o estudo da sexualidade e identidade de gênero, sob a perspectiva da sociedade 

heteronormativa, cuja metáfora do corpo-rótulo, tanto homossexualizado quanto 

heterossexualizado, é profícua para esta discussão. Assim, torna-se interessante o escopo das 

teorias da metáfora conceptual e dos esquemas de imagem aliados aos aspectos discursivos. 

Para isso, serão analisados, num enfoque qualitativo, textos ou seus recortes, retirados da 

internet, em diferentes sites, blogs, revistas e jornais online, advindos de contextos e lugares 

sociais e discursivos diversos, das mais variadas fontes de informação e opinião. Para a 

fundamentação desta pesquisa, destacam-se, entre os teóricos que estudam sexualidade, no 

Brasil: Moita Lopes (2007; 2002; 2006), Facco (2003), Felipe e Bello (2009), Furlani (2009), 

Junqueira (2009), Louro (2000; 2001; 2004a; 2004b, 2008), Maia (2009), Salles e Ceccarelli 

(2010). Além disso, algumas obras de ministérios e secretarias governamentais posicionam-se 

frente ao tema: Brasil (1997; 2004; 2009a; 2009b; 2011; 2012). Entre os principais 

estrangeiros estudiosos de sexualidade, nesta pesquisa, destacam-se Foucault (1985; 1999; 

2012), Butler (2003), Bourdieu (2002), Sedgwick (2007). Sobre cognição, metáforas 

conceptuais e esquemas de imagem, pesquisaram-se: Lakoff e Johnson (1999; 2002), Johnson 

(1990; 2007), Lakoff (1987; 1993), Abreu (2010), Mari (2012; 2016). Como resultados, na 

esteira dessas questões relativas à sexualidade, este estudo demonstra como essas categorias 

que envolvem as “minorias” são produtoras de metáforas que evocam esquemas de imagem 

do corpo homossexualizado, exprimindo preconceitos, discriminações e exclusões. Conclui-

se, portanto, que essas categorias sexistas são naturalizadas e compartilhadas cognitivamente, 

pela manipulação de símbolos a essas categorias semânticas como reflexo da cognição 

humana, pela capacidade humana de categorizar, sendo necessária a desconstrução, a 

desnaturalização dessas categorizações prototípicas dos corpos homossexualizados, com seus 

esquemas de imagem metaforizados pelo sexismo e pelo heteronormativismo, estopim para 

atitudes discriminativas e para homocídios.   

 

Palavras-chave: Categorias naturalizadas. Metáforas cognitivas. Corpo-rótulo. “Cura gay”.  

Esquemas de imagem. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

With this text, it is intended to question the social, political, linguistic, cultural and historical 

scenario, which is capable of labeling, psychologically destroying and even reaping the lives 

of other human beings, for reasons linked to a subjective rationality that finds echo in a 

heteronormative, sexist and homophobic discourse. It aims to identify, describe and analyze 

discursive-argumentative aspects, starting from the PL (Government Bill) of the "gay cure", 

with the study of sexuality and gender identity, from the perspective of heteronormative 

society, whose body-label metaphor, both homosexual and heterosexual, is profitable for this 

discussion. To do this, a qualitative approach will be used to analyze texts or their fragments, 

taken from the Internet, on various sites, blogs, magazines and online newspapers, from 

different social and discursive contexts and places, from a wide range of sources of 

information and opinion. Among the theorists who study sexuality in Brazil, we have 

investigated: Moita Lopes (2007; 2002; 2006), Facco (2003), Felipe e Bello (2009), Furlani 

(2009), Junqueira (2009), Louro (2000; 2001; 2004a; 2004b; 2008), Maia (2009), Salles e 

Ceccarelli (2010). In addition, some works of government ministries and secretaries: Brazil 

(1997; 2004; 2009a; 2009b; 2011; 2012). Among the main foreign sexuality scholars in this 

research, stand out Foucault (1985; 1999; 2012), Butler (2003), Bourdieu (2002), Sedgwick 

(2007). On cognition, conceptual metaphors and image schemas, we have investigated: 

Lakoff and Johnson (1999; 2002), Johnson (1990; 2007), Lakoff (1987; 1993), Abreu (2010), 

Mari (2012; 2016). As a result, in the wake of these sexuality issues, this study demonstrates 

how these categories involving "minorities" are producers of metaphors that evoke 

homosexualized body image schemas, expressing prejudice, discrimination, and exclusion. 

We conclude, therefore, that these sexist categories are naturalized and cognitively learned by 

the manipulation of symbols to these semantic categories as a reflection of human cognition, 

by the human capacity to categorize, and it is necessary the deconstruction, the 

denaturalization of these prototypical categorizations of homosexualized bodies, with their 

image schemas metaphorized by sexism and heteronormativism, culminating even in 

discriminatory attitudes and homicides of LGBTs. 

 

Keywords: Naturalized categories. Conceptual Metaphors. Body-label. “Gay cure”. Image 

schemas. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

RESUMEN 

 

Se pretende, con esta investigación, pesquisar  el escenario social, político, lingüístico, 

cultural e histórico, en que se es capaz de etiquetar, destruir psicológicamente e incluso segar 

la vida de otros seres humanos, por razones ligadas a una racionalidad subjetiva que encuentra 

eco en un discurso heteronormativo, sexista y homofóbico. El objetivo de identificar, describir 

y analizar aspectos discursivo-argumentativos, a partir del PL (Proyecto de Ley) de la “cura 

gay”, con el estudio de la sexualidad e identidad de género, bajo la perspectiva de la sociedad 

heteronormativa, cuya metáfora del cuerpo-rótulo, tanto homosexualizado como 

heterosexualizado, es provechoso para esta discusión. Así, se vuelve interesante el alcance de 

las teorías de la metáfora conceptual y de los esquemas de imagen aliados a los aspectos 

discursivos. Para ello, se analizarán, en un enfoque cualitativo, textos o sus recortes, retirados 

de Internet, en diferentes sitios, blogs, revistas y periódicos online, provenientes de contextos 

y lugares sociales y discursivos diversos, de las más variadas fuentes de información y 

opinión. Para la fundamentación de esta investigación, se destacan, entre los teóricos que 

estudian sexualidad, en Brasil: Moita Lopes (2007; 2002; 2006), Facco (2003), Felipe y Bello 

(2009), Furlani (2009), Junqueira (2009), Louro (2000; 2001; 2004a; (2004b), Maia (2009), 

Salles e Ceccarelli (2010). Además, algunas obras de ministerios y secretarías 

gubernamentales se posicionan frente al tema: Brasil (1997; 2004; 2009a; 2009b; 2011; 2012; 

2012). Entre los principales extranjeros estudiosos de sexualidad, en esta investigación, se 

destacan Foucault (1985; 1999; 2012), Butler (2003), Bourdieu (2002), Sedgwick (2007). En 

cuanto a la cognición, metáforas conceptuales y esquemas de imagen, se investigaron: Lakoff 

y Johnson (1999; 2002), Johnson (1990; 2007), Lakoff (1987; 1993), Abreu (2010), Mari 

(2012; 2016). Como resultados, en la estera de estas cuestiones relativas a la sexualidad, este 

estudio demuestra cómo esas categorías que involucran a las "minorías" son productoras de 

metáforas que evocan esquemas de imagen del cuerpo homosexual, expresando prejuicios, 

discriminaciones y exclusiones. Se concluye, por lo tanto, que esas categorías sexistas son 

naturalizadas y compartidas cognitivamente, por la manipulación de símbolos a esas 

categorías semánticas como reflejo de la cognición humana, por la capacidad humana de 

categorizar, siendo necesaria la deconstrucción, la desnaturalización de esas categorizaciones 

prototípicas de los cuerpos homosexualizados, con sus esquemas de imagen metaforizados 

por el sexismo y por el heteronormativismo, estopín para actitudes discriminatorias y para 

homicidios. 

 

Palabras clave: Categorías naturalizadas. Metáforas conceptuales. Cuerpo-etiqueta. “Cura 

gay”. Esquemas de imagen. 
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

 

[...] em uma sociedade em que o modelo ideal é ser cisne, todos somos 

“patinhos feios”.  

Tanto a sexualidade quanto a deficiência e a questão de gênero 

implicam concepções históricas e sociais. No âmbito dessas 

concepções, em nossa sociedade, o conceito de normalidade parece ter 

se tornado uma espécie de camisa de força, que define e classifica 

uma ampla gama de comportamentos em relação ao desenvolvimento 

humano e às manifestações da resposta sexual e da sexualidade. 

(MAIA, 2009, p. 285) 

 

Alinhando-se à epigrafe, a presente Introdução já nos revela, por antecipação, a 

importância de se discutirem os impactos que um “modelo ideal”, naturalizado e metaforizado 

pela cognição humana, produz numa sociedade multifacetada histórica e socialmente. 

A nossa sociedade tem, cada vez mais, o corpo metaforizado como um corpo-rótulo, 

numa dinâmica de forças ideologizantes capazes de manipular símbolos homossexualizados e 

heterossexualizados para produzir sentidos que mais segregam que identificam, que arrastam 

o ser humano para um comportamento egocentrista, em que a hegemonia ainda está presa a 

um paradigma do que é certo, melhor, belo, másculo, viril, “normal”. Por essa razão, sentimo-

nos com um compromisso linguístico e social de questionar essas categorias produtoras de 

sentidos metafóricos sexistas. 

Ressaltamos que esse compromisso encontra outras vozes que são discordantes desse 

arsenal de guerra homofóbico que tem matado, a cada 25 horas, um LGBT
1
 (OLIVEIRA; 

JORGE, 2017) no Brasil e que todas essas vozes discordantes
2
 acabam por entender ser vital 

uma lei que criminalize a homofobia, a fim de que se dê um passo em direção aos direitos 

preservados do ser, em se tratando da sua sexualidade. 

                                                 
1
Adotamos o uso do termo LGBT (ou seu plural LGBTs), nesta pesquisa, embora reconheçamos que as 

identidades de gênero e as orientações sexuais sejam plurais. E saibamos, também, da importância da afirmação 

dessas várias identidades.  O uso de LGBT é apenas uma forma de nomear, neste trabalho, o LGBT versus o 

heterossexual, no sentido sociopolítico e linguístico-discursivo. Isso não nega, de modo algum, essa pluralidade 

da sigla LGBTTTAIPQS (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, assexuais, 

intersexuais, pansexuais, queer, simpatizantes), este último (um termo que é mais comum no Brasil) podendo 

ser usado apenas quando se trata de atividades comerciais, como sites, boates, cafés, etc., não tendo nenhuma 

ligação com os movimentos sociais em si, pois não há como falarmos de um projeto de lei pró-GLS ou de 

cidadania GLS, por exemplo. Outro aspecto decisivo na nossa escolha é o fato de que nem sempre essas 

identidades representadas pela sigla LGBTTTAIPQS contemplariam um fato específico de análise, nesta 

pesquisa (por exemplo: os pansexuais se sentem atraídos por pessoas de qualquer gênero; os assexuados não se 

sentem, geralmente, atraídos sexualmente por nenhum sexo ou gênero, etc.). (Adaptado de: NASCIMENTO; 

FOGLIARO, 2014, grifos nossos). 
2
 No decorrer deste estudo, serão apresentadas, juntamente com a discussão teórica acerca de metáforas 

conceptuais e de esquemas de imagem, diversas vozes que versam sobre sexualidade e identidade de gênero, 

sexismo, queerização, performatividade e homofobia. 
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Assim, este trabalho discute aspectos relativos ao processo de categorização 

associados à metaforização da sexualidade homoafetiva. Destacam-se, nesta discussão: (a) um 

panorama relativo aos estudos da sexualidade, voltados para a questão da patologização (PL 

da “cura gay”) do corpo não heteronormativo, a estigmatização e a marginalização dos grupos 

LGBTs; (b) a metaforização como uma atividade de atribuição valorativa de sentidos, 

significativa para a compreensão do processo de categorização da sexualidade; (c) a análise 

do processo de categorização na legitimação da hegemonia dos corpos heterossexuais; e, por 

fim, (d) uma investigação, por meio do processamento discursivo-enunciativo em ambiente 

virtual, de como os processos de patologização, metaforização e categorização dos corpos se 

dão nas variadas atividades semiótico-discursivas.  

De modo mais abrangente, esta pesquisa busca identificar, descrever e analisar 

aspectos discursivo-argumentativos, a partir do PL da “cura gay”, com o estudo da 

sexualidade e identidade de gênero, sob a perspectiva da sociedade heteronormativa, cuja 

metáfora do corpo-rótulo, tanto homossexualizado quanto heterossexualizado, é profícua para 

esta discussão. 

 Será tratada aqui a questão da tensão ideológica relacionada aos padrões 

heteronormativos estabelecidos na sociedade brasileira. Dessa forma, as práticas discursivas 

em análise colocam-nos diante de algumas questões retóricas que servem de aparato reflexivo 

à temática em desenvolvimento: será que os interlocutores, em alguma medida: (i) 

reconhecem e produzem um discurso discriminatório e hegemônico em relação à 

sexualidade?; (ii) avaliam criticamente como as plataformas discursivas digitais atuam nesse 

processo – isto é, se elas estão essencialmente interessadas em discutir de forma colaborativa 

sobre o tema, ou meramente reproduzem o status quo?; (iii) constroem determinados padrões 

metafóricos para conceptualizar aspectos da sexualidade homoafetiva e heteronormativa?; (iv) 

revelam, no processo de categorização desses grupos, determinadas orientações de sentido?; 

e, por fim, (v) concordam ou discordam dessas orientações de sentido?  

Consequentemente, acreditamos que, com a evolução do espaço multissemiótico que é 

a internet, novos movimentos de interação renovaram as sistemáticas de produção, difusão, 

circulação e recepção de várias práticas semióticas de maneira mais colaborativa. Contudo, 

um dos efeitos dessa enxurrada de informações e de posicionamentos na internet é o destaque 

para discursos que fazem apologia à discriminação, à violência, ao ataque à dignidade 

humana, de modo que a sexualidade reconhecidamente é um dos temas que mais suscitam a 

polêmica dentro e fora da Web. É nesse contexto que emerge esta tese, com o propósito maior 



17 

 

de investigar como o fenômeno da sexualidade é categorizado no espaço virtual e quais são os 

mecanismos e/ou estratégias discursivo-cognitivos utilizados para isso. 

Portanto, nossa investigação propôs o seguinte percurso: inicialmente, discute-se, 

nesta Introdução, a natureza desta pesquisa e a importância de serem reflexionados os 

impactos que um “modelo ideal”, naturalizado e metaforizado pela cognição humana, produz 

numa sociedade multifacetada histórica e socialmente. 

No segundo capítulo, Objeto, objetivos e metodologia da pesquisa, prestam-se 

esclarecimentos acerca da delimitação do objeto de estudo e das razões de sua escolha, dos 

objetivos almejados e dos procedimentos metodológicos utilizados na constituição do corpus 

e na definição da linha teórica que sustentou a análise.  

No terceiro capítulo, Patologização do corpo não heteronormativo, discorremos 

acerca da sexualidade, seus conceitos epistemológicos, princípios e o cenário das discussões 

em que ela se configura, além de abordarmos os paradigmas atuais heteronormativos, que 

patologizam as homossexualidades, reforçando os estigmas e relegando os LGBTs, muitas 

vezes, à marginalidade.  

Apresentamos, no quarto capítulo, Metáforas conceptuais e esquemas de imagem: a 

metaforização dos corpos na sociedade heteronormativa, os principais pontos relativos à 

Teoria da Metáfora Conceptual, buscando desenvolver a identificação, descrição e análise dos 

aspectos linguístico-cognitivos envolvidos no processo de conceptualização da sexualidade.  

No quinto capítulo, Os aspectos cognitivos do discurso e a questão enunciativa nas 

metáforas conceptuais e em seus esquemas imagéticos, dedicamos atenção à análise do 

processo discursivo-cognitivo em ambiente virtual, visando explicitar tipos específicos de 

operações que nossas mentes tendem a realizar, em termos de processos de significação, com 

uma análise e reflexão acerca de alguns esquemas imagéticos e metáforas conceptuais que 

subjazem as realizações discursivas dos sujeitos, relacionadas à sexualidade homoafetiva e 

heteronormativa, a partir do PL da “cura gay”.  

E, por fim, elaboramos o sexto capítulo, Considerações finais, retomando e avaliando 

os principais aspectos para o entendimento do processo de metaforização, esquemas 

imagéticos e categorização, considerando a “cura gay” e a sexualidade heteronormativa e 

homoafetiva em ambiente digital.  
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CAPÍTULO II: OBJETO, OBJETIVOS E METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este capítulo terá como escopo delimitar o objeto de pesquisa, justificando as questões 

que determinaram essa delimitação. Além disso, apresentará os objetivos propostos e a 

metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.1 Objeto de pesquisa e justificativa 

 

Inicialmente, a delimitação do objeto surgiu a partir de três questionamentos que se 

tornaram impulsionadores de toda esta pesquisa, transformando-se, portanto, em questões 

cruciais para as leituras e a análise empreendida, os quais, a seguir, passam a ser listados: 

 

1) Por que se fala tanto em preconceito, discriminação e nas “minorias”
3
 sexuais?   

 

2) Por que nos utilizamos de frases feitas, reproduzindo-as, quando estas disseminam 

preconceito e discriminação, embora, muitas vezes, alguns de nós nos sintamos 

incomodados com essa atitude?   

 

3) O que pode ser feito, social e discursivo-pragmaticamente, no sentido de desconstruir 

essas formas arraigadas, naturalizadas, de preconceito e discriminação?   

 

Justificamos esta pesquisa por um caráter social, que é também discursivo e 

linguageiro, em respeito ao ser humano e à diversidade sexual, à sexualidade, à identidade de 

gênero, à queerização, em uma sociedade que binariza seres num recipiente homem ou 

mulher, com corpos rotulados por metáforas estigmatizadoras, com relações de poder que se 

reforçam numa sociedade que tem como norma o hétero, descartando o homossexual e 

praticando ações homofóbicas paroxísticas. 

Ressaltamos que esta pesquisa não possui apenas um enfoque social, no sentido estrito 

da palavra, mas busca refletir acerca de aspectos educacionais, políticos, culturais e históricos 

que demandam um posicionamento de resistência no que concerne ao preconceito sexual 

                                                 
3 

Usamos aspas em “minorias” porque, assim como Louro (2001, p. 542), consideramos que essas ditas 

“minorias” já estão bastante visíveis socialmente: “torna-se mais explícita e acirrada a luta entre elas [as 

“minorias” silenciadas] e os grupos conservadores. A denominação que lhes é atribuída parece, contudo, bastante 

imprópria. [...]”, pois “as minorias nunca poderiam se traduzir como uma inferioridade numérica mas sim como 

maiorias silenciosas que, ao se politizar, convertem o gueto em território e o estigma em orgulho – gay, étnico, 

de gênero”. 
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vigente, capaz de rotular, destruir psicologicamente e até mesmo ceifar a vida de outros seres 

humanos, por razões ligadas a uma racionalidade subjetiva, que se faz ressoar em um discurso 

heteronormativo, sexista e homofóbico, ao reproduzir crenças, valores e desejos 

heterossexualizados, se consideramos a hegemonia heterossexual. 

Na esteira dessas questões relativas à sexualidade, é pertinente, nas ciências da 

linguagem, um estudo do processo de categorização por meio da análise de metáforas 

conceptuais e de esquemas de imagem que envolvem fatos sociais como sexismo, 

LGBTfobia, hegemonias sexuais, a fim de demonstrar como a metaforização evoca esquemas 

de imagem do corpo homossexualizado, exprimindo preconceitos e  exclusões, estritamente 

relacionados ao processo de categorização do discurso. 

 

2.2 Objetivos  

 

Para responder aos questionamentos supramencionados, traçamos objetivos para a 

elaboração da pesquisa, quais sejam:  

 

Geral: 

 

Identificar, descrever e analisar aspectos discursivo-argumentativos, a partir do PL da “cura 

gay”, com o estudo da sexualidade e identidade de gênero, sob a perspectiva da sociedade 

heteronormativa, cuja metáfora do corpo-rótulo, tanto homossexualizado quanto 

heterossexualizado, funciona como instrumento conceptual significativo para o processo de 

categorização da sexualidade. 

  

Específicos: 

 

 Descrever a trajetória do PL da “cura gay” (PL 4.931/2016); 

 Identificar o cenário da patologização do não heteronormativo, considerando a norma 

hegemônica do corpo heterossexual; 

 Delinear, no contexto da heteronormatividade, a LGBTfobia; 

 Analisar a metaforização na sociedade heteronormativa, por meio do estudo das 

metáforas conceptuais e dos esquemas de imagem; 
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 Analisar a existência de corpos homossexualizados e heterossexualizados, 

metaforizados pelas crenças e valores sociais e culturais como elementos 

legitimadores do pensar metafórico, por meio de textos que versam sobre a “cura 

gay”;   

 Identificar as categorias heteronormativas naturalizadas e a atribuição de símbolos 

para essas categorias semânticas como reflexo da cognição humana, pela capacidade 

humana de categorizar, por meio de textos que versam sobre o tema;   

 Avaliar como pode se dar a desconstrução dessas categorizações do corpo 

homossexualizado, que é metaforizado pelo sexismo, pela sexualidade compulsória e 

pelo heteronormativismo.   

 

2.3 Metodologia  

 

As práticas discursivas representam formas complexas de como os seres humanos 

estruturam as suas vidas em diferentes esferas de atividade social: seja em termos das relações 

que estabelecem com o mundo, seja das relações que estabelecem entre si. Nessa perspectiva, 

consideramos o discurso como espaço privilegiado de compartilhamento de intenções e como 

instrumento político-ideológico, o que contribui para caracterizarmos melhor nosso percurso, 

ao defendermos que o discurso assume um status acional, atividade pela qual os sujeitos 

podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também um modo de 

ressignificação do mundo a partir de processos discursivo-cognitivos. 

Esta pesquisa tem como locus de estudo o discurso heteronormativo (a 

heterossexualidade compulsória) e, evidentemente, seu “oponente”, o discurso homossexual, 

abordados tanto sob o ponto de vista teórico-bibliográfico quanto por meio de práticas 

discursivas oriundas da plataforma digital, ao se considerar a natureza do tema, bem como os 

interesses teórico-metodológicos de nossa pesquisa. 

Para compor o corpus para essa análise, foram feitas leituras de livros, artigos e outros 

materiais de estudiosos que tratassem tanto de heteronormatividade, sexualidade e identidade 

de gênero, dos quais foram extraídos conceitos, abordagens de ordem sociocultural que 

possibilitaram a composição de um quadro teórico de entendimento do tema em questão. Das 

práticas discursivas coletadas, considerando a dimensão linguístico-cognitiva, foi composto o 

corpus para o estudo. 

Em linhas gerais, procuramos tratar o processo da construção da significação pela 

mente humana de modo convergente, considerando, nas atividades linguageiras, a questão da 
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metaforização e da categorização da sexualidade. Estudaremos, especificamente, enunciações 

em ambiente virtual de cunho informativo-opinativo, que coloquem em cena determinados 

sujeitos se posicionando frente ao tema “cura gay”, projeto proposto pela Câmara de 

Deputados.  

Assim, torna-se interessante o escopo das teorias da metáfora conceptual e dos 

esquemas de imagem aliados aos aspectos discursivos. Para isso, serão analisados, num 

enfoque qualitativo, textos ou seus recortes, retirados da internet, em diferentes sites, blogs, 

revistas e jornais online, de sites de relacionamento social, especificamente do Facebook, com 

interações advindas de contextos e lugares sociais e discursivos diversos, dada a distinção de 

opiniões entre as figuras políticas e cidadãs e, sobretudo, os aspectos que se tornam 

desdobramentos de seus comentários na internet. 

Consideramos relevante observar como se dão os movimentos relacionados ao 

processo de categorização e metaforização nessas interações e ressaltamos a importância 

desses textos de análise sobre a “cura gay”, uma vez que nosso estudo visa compreender 

aspectos da significação implicados/desencadeados nas interações online sobre as medidas 

político-sociais envolvendo a temática LGBT. 

Apontamos a etnografia virtual (netnografia)
4
 como uma vertente metodológica 

pertinente à abordagem de nossa investigação (AMARAL et al, 2008). Essa metodologia deve 

ser entendida a partir de uma perspectiva qualitativa, reflexionando-se a inserção do 

pesquisador no mundo que estuda, por um tempo determinado, para que sejam consideradas 

as relações que se formam entre os sujeitos e participantes dos processos sociais, e, assim, 

significar os comportamentos das pessoas no ambiente em que vivem.  

Contudo, é necessário que esse tipo de metodologia seja compreendido como de 

“inspiração” etnográfica, e não de caráter etnográfico stricto sensu, isto porque, não se 

pretende apresentar como produto final do processo investigativo um relatório de experiência 

física em campo e, também, por não apresentarmos uma descrição detalhada dos 

acontecimentos interacionais no ambiente virtual. 

Assim, visando explicitar tipos específicos de operações que nossas mentes tendem a 

realizar, em termos de processos de significação, propomos a análise e reflexão dos esquemas 

imagéticos e metáforas conceptuais que subjazem as realizações discursivas desses sujeitos, 

relacionadas à sexualidade homoafetiva e heteronormativa.  

                                                 
4
 O termo netnografia tem sido mais amplamente utilizado pelos pesquisadores da área do marketing e da 

administração, enquanto o termo etnografia virtual é mais utilizado pelos pesquisadores da área da antropologia 

e das ciências sociais. No entanto, utilizaremos ambos como sinônimos. 
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Assumimos, neste trabalho, uma postura investigativa ancorada nos princípios 

linguístico-discursivos e cognitivos. Portanto, a construção do significado se dá a partir da 

experienciação do ser humano consigo mesmo, com o outro e com o ambiente em que vive, 

podendo ser flagradas, em realizações linguístico-discursivas, diversas manifestações dessa 

complexidade cognitiva – de modo genérico, sobre o processo de corporificação, ou seja, o 

princípio do embodiment. 

 Sumariamente, defendemos que determinados elementos da linguagem espontânea e 

do pensamento podem emergir da consciência de sujeitos comunicantes, instaurando-se como 

objetos potenciais de análise científica. Dessa maneira, a introspecção está relacionada com o 

fato de como nossa atenção consciente volta-se para determinado aspecto linguístico-

discursivo comum à cognição humana.  

Para Talmy (2007), essa metodologia exige que o pesquisador lide com diferentes 

níveis de consciência, no decorrer da análise dos dados. Em termos práticos, esse método nos 

ajudaria a compreender como ocorre o processo de construção do sentido, pois estaria 

relacionado aos estágios iniciais de percepção e atenção, até chegar a estágios mais 

elaborados das atividades comunicativas dos sujeitos.  

Dessa forma, o autor aponta cinco fatores inerentes ao processo introspectivo, a saber: 

a organização cognitiva em geral; as particularidades da cognição do indivíduo; a situação 

comunicativa em curso; as condições atencionais; e a categoria do objeto da atenção.  

Entretanto, torna-se fundamental ressaltarmos que, embora os elementos apontados 

por esse linguista sejam importantes como fundamentos do conhecimento, estamos longe de 

um padrão de certeza que defina todo o processo de cognição que representa o conjunto das 

inações do organismo no ambiente.  

Acerca da “cura gay”, selecionamos, para análise, em consonância com o projeto da 

“cura gay”, deflagrado pela Câmara de Deputados, relatos pró e contrários à “cura gay”, de 

figuras políticas e cidadãs que se posicionam sobre o assunto, quais sejam: o Deputado João 

Campos (PSDB/GO); o Deputado Ezequiel Teixeira (PTN
5
/RJ – PL 4.931/2016); o Deputado 

Jean Wyllys (PSOL/RJ); o Coordenador do programa Rio sem Homofobia, Cláudio 

Nascimento; além de comentários de internautas sobre o mencionado PL e temas que com 

este se inter-relacionam, por circundarem a questão da sexualidade. 

                                                 
5
 Em 2016, o deputado Ezequiel Teixeira e outros cinco parlamentares saíram do Partido Trabalhista Nacional (PTN) – 

fundado em 1995, e com alteração do nome, em 2016, para Podemos (PODE) –, migrando para o Partido da Mulher 

Brasileira (PMB). 
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Ou seja, importam-nos, no processo analítico, os comentários da bancada religiosa, na 

Câmara dos Deputados, versus os comentários dos opositores à bancada religiosa, em se 

tratando da “cura gay”, sendo esses comentários elucidativos em termos dos aspectos 

cognitivos do discurso, com enfoque para a questão enunciativa. 

Após essas primeiras explanações acerca dos aspectos metodológicos, passamos a 

descrever o trabalho realizado na seleção do corpus e em alguns desdobramentos de leituras, 

como se segue. 

Para ilustrar nossas explicações e análises, utilizamo-nos de diagramas, figuras, 

quadros, gráficos. Para realizar, especificamente, a análise dos dados, o corpus utilizado 

constitui-se de textos online, sobre os quais enfatizamos tratar-se de textos selecionados da 

internet, em que são veiculadas as proposições de figuras políticas, bem como as interações de 

internautas acerca de postagens e/ou comentários efetuados que retratem a questão da 

sexualidade, patologização da homossexualidade, “cura gay”, LGBTfobia, a 

heterossexualidade como matriz hegemônica, cujos detalhes de sua composição serão 

mostrados ao longo dos capítulos subsequentes. 

Ressaltamos que, entre os materiais que compõem o corpus, há textos de autoridades 

políticas versando sobre sexualidade (de forma direta ou indireta), textos de representantes de 

comunidades gay, textos com depoimento ou comentário de LGBTs, excertos de estudiosos 

sobre sexualidade, textos de ativistas sexuais, etc., incluindo-se textos de políticos que são 

apoiadores ou contrários à “cura gay”. 

A seleção do corpus se deu sob o ponto de vista de uma composição que se 

apresentasse de modo pluralizado, com as vozes de sujeitos de segmentos sociais 

diferenciados, em se tratando do seu “pertencimento” à matriz hegemônica heterossexual ou 

às “minorias” sexuais ou, ainda, com aqueles que não caracterizassem particularmente esses 

“pertencimentos”, mas abordassem o tema de modo direto. Além do mais, a natureza dessa 

seleção é uma forma de refletir, em grande parte, o teor do suporte utilizado – internet em 

suas diversas formas de organização – como fonte de extração das manifestações discursivas.  

Nesse sentido, foram analisadas falas referentes à instância cidadã, por meio de 

comentários de internautas, além de falas da instância política, excerto de livro sobre 

sexualidade na contemporaneidade, postagem sobre violência contra LGBT, texto sobre o 

dilema do coming out, relato de enfrentamento da homofobia por homossexuais, textos da 

campanha publicitária “Faça como os animais, não julgue”, texto da lei que define os crimes 

resultantes de preconceito de raça ou de cor, religião e procedência nacional, gráfico acerca 

das mortes de LGBTs, todo esse material com enfoque no escopo desta pesquisa. 
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Como principais referências do suporte teórico, a fim de alcançar nossos objetivos, em 

virtude da plasticidade e complexidade dos objetos envolvidos 

– sexualidade, categorização e metaforização –, necessitamos de certos marcos 

epistemológicos para empreender as análises de aspectos sociais e linguísticos a eles 

relacionados; portanto, a seguir, apresentamos as principais considerações teórico-

metodológicas que contribuem para o desenvolvimento da nossa pesquisa.  

 São vários os estudiosos que desenvolvem pesquisas sobre sexualidade, identidades de 

gênero, queerização, sexismo e LGBTfobia, no Brasil e no mundo. Entre os brasileiros, 

destacamos, por terem sido determinantes para a construção desta pesquisa: Moita Lopes 

(2007; 2002; 2006), Facco (2003), Felipe e Bello (2009), Furlani (2009), Junqueira (2009), 

Louro (2000; 2001; 2004a; 2004b, 2008), Maia (2009), Salles e Ceccarelli (2010).  

Além disso, algumas obras de ministérios e secretarias governamentais foram de 

grande valor para a presente pesquisa: Caderno Escola sem Homofobia: kit de ferramentas 

educacionais (BRASIL, 2011); Brasil sem Homofobia: Programa de Combate à Violência e 

à Discriminação contra GLTB e Promoção da Cidadania Homossexual (BRASIL, 2004); 

Gênero e diversidade na escola: Formação de professoras/es em gênero, sexualidade, 

orientação sexual e relações étnico-raciais (BRASIL, 2009a); Diversidade sexual na 

educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas (BRASIL, 2009b); Cartilha 

Diversidade Sexual e Cidadania LGBT, do Estado de São Paulo (SJDC, 2014). 

 Entre os principais estrangeiros estudiosos de diversidade sexual, nesta pesquisa, estão 

Foucault (1985; 1999; 2012), Butler (2003), Bourdieu (2002), Sedgwick (2007). 

 No âmbito discursivo-cognitivo, consideramos que a investigação da sexualidade a 

partir das práticas discursivas pode ser compreendida, de modo sumário, em muitos quadros e 

modelos dos estudos linguísticos – privilegiando-se o conceito de enunciação. Considera-se 

que sujeitos empíricos de uma interlocução se referenciam como coenunciadores (EU/TU) em 

um espaço/tempo discursivo a respeito de algo (ELE).  

Entre os aspectos que constituem a atividade enunciativa, destacam-se os 

procedimentos que esses interlocutores atualizam, com o intuito de agir uns sobre os outros. 

Nessa direção, tanto o processo de categorização quanto o de metaforização são entendidos 

como procedimentos conceptuais profícuos para a descrição e análise dos discursos que 

envolvem o tema sexualidade heteronormativa e homoafetiva. Assim, a compreensão do 

modo como os seres humanos pensam, produzem sentido e agem por meio da linguagem 

demanda, por parte do pesquisador, assumir determinados conceitos para o entendimento 

discursivo-cognitivo das práticas linguageiras.  
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Por conseguinte, assumimos, como premissa, que os sujeitos operam a partir de uma 

série de procedimentos linguístico-discursivos que podem se manifestar a partir de múltiplas 

semioses em situações enunciativas concretas. Nesse cenário, a categorização e a 

metaforização são duas atividades cognitivas fundamentais no processo de significação. Esses 

dois processos são dispositivos cognitivos relacionados à capacidade que o ser humano 

possui, no processo de produção de sentido, de (re)construir cognitivo-discursivamente o 

espaço interlocutivo e as instâncias que o compõem.  

Ao dialogarmos com a abordagem da Linguística Cognitiva (LC), busca-se evidenciar 

o modo como a mente humana opera e como determinadas emergências do/no processo de 

produção de sentido são perspectivadas pelo ser humano. Dessa maneira, por ser relevante 

para o nosso trabalho a abordagem da metáfora conceptual e dos esquemas de imagem, 

partimos, também, de pressupostos teóricos linguístico-cognitivos da obra Metáforas da vida 

cotidiana, de Lakoff e Johnson, traduzida para o português em 2002, do original Metaphors 

we live by, de 1980, considerada uma obra clássica na vasta literatura sobre a metáfora, em 

âmbito mundial. 

 Acerca dos esquemas de imagem metafóricos, consultamos os dois autores pioneiros 

no assunto, cujos modelos de esquemas servem para estruturar conceitos complexos: Lakoff 

(1987), na obra Women, Fire and Dangerous Things. What Categories reveal about the Mind, 

e, também, de Lakoff e Johnson (1999): Philosophy in the flesh: the embodied mind and its 

challenge to western thought.  

Além dessas obras clássicas e pioneiras, outras obras importantes foram aqui 

consultadas:  Johnson (1990): The body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination, 

and reason; de Johnson (2007): The meaning of the body: aesthetics of human understanding; 

de Lakoff (1993): o capítulo “Contemporary theory of metaphor”, do livro organizado por 

Ortony (1993): Metaphor and thought.  

Autores brasileiros consultados, nesse enfoque linguístico-cognitivo, de grande valia, 

foram: Abreu (2010), Mari (2012; 2016), estes imprescindíveis ao desenvolvimento teórico e 

analítico desta pesquisa.  
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CAPÍTULO III: PATOLOGIZAÇÃO DO CORPO NÃO HETERONORMATIVO  

 

Estar inserido numa rede de causalidade que implique {[+homossexual]  [-

heterossexual]} configura, em nossa sociedade, algo patologizado – [-normal] –, o que é uma 

estereotipia que atravessa o ser, em nossa cultura, nessa sociedade calcada no binômio 

heterossexual/homossexual, em que as identidades são estanques, são mutuamente exclusivas. 

Mas, mais que isso, esse traço banaliza a homossexualidade a tal ponto que o LGBT passa a 

ser visto com o estigma de quem possui uma doença e, assim, banaliza-se (e mata-se!) o que 

se considera patológico. Ou pune-se, segrega-se, mesmo em tempos da tão difundida inclusão 

social e do dito respeito às diferenças. 

Diante desses fatos, neste capítulo, iremos discorrer acerca dos paradigmas atuais 

heteronormativos, que patologizam as homossexualidades, reforçando os estigmas e 

relegando os LGBTs, muitas vezes, à marginalidade. 

Como anunciado anteriormente, são vários os estudiosos que desenvolvem pesquisas 

sobre sexualidades, identidades de gênero (em textos, trazidos para esta pesquisa, de 

secretarias e órgãos governamentais), sobre queerização, sexismo e LGBTfobia, no Brasil e 

no mundo. Nessa perspectiva, acreditamos que, nos tempos atuais, os sistemas educacionais, 

as escolas, são convocados a propor metodologias e exercícios analíticos que nos possibilitem 

compreender melhor os aspectos relacionados à sexualidade, os quais são manifestados pelo 

discurso.  

Assim, assumimos que a atividade investigativa deste trabalho é orientada por um 

conjunto de discussões no campo das Ciências Sociais e Humanas, capazes de: (i) evidenciar 

os vínculos necessários entre a sexualidade e a emergência de objetos discursivos que 

recuperam formas de os sujeitos conceberem-nas; (ii) explicitar certas orientações valorativas, 

em função de padrões socioculturais estabelecidos; (iii) nesse sentido, estabelecer um aparato 

teórico-metodológico que possibilite explicitar como se configura o processo de 

patologização das condutas e/ou comportamentos relativos à sexualidade homoafetiva; e (iv) 

feito isso, compreender o processo de patologização, pelo discurso manifestado na internet, a 

partir do processo de metaforização e categorização dos sujeitos. 

Evidentemente, o conhecimento sobre os aspectos que regulam os processos de 

atração sexual entre os seres humanos não é dominado satisfatoriamente por nenhuma área 

específica do saber. Contudo, várias perspectivas na sociedade, tanto religiosas como algumas 

científicas, têm validado e mantido um tipo de organização social, ao defenderem uma única 
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forma de viver a sexualidade (“moralmente adequada” ou “mais saudável”, conforme o 

paradigma de onde emirja o discurso).  

O combate à homossexualidade, quase sempre, é centrado numa moral religiosa ou, 

ainda, numa moral de saúde. Instaura-se um discurso pela defesa da relação heterossexual, 

que prescreve uma definição de papéis – rígida tanto para os homens como para as mulheres –

, recaindo, portanto, numa prática em que a relação sexual é destinada ao coito vaginal que, 

por sua vez, tem como fundamento a reprodução. 

Nesse sentido, a homossexualidade é interpretada como resultado de uma patologia, 

explicada, por vezes, como: a) a insatisfação, no caso da mulher, do relacionamento com 

homens; b) a influência da publicidade e da comunicação social – considerando-se que alguns 

slogans tenham uma função sedutora e, por isso, prejudicial, por promoverem a 

homossexualidade; c) a possessão demoníaca – um espírito imundo responsável pela 

homossexualidade, entre outras. 

Todos esses posicionamentos partem do princípio de que existe apenas uma forma de 

manifestação adequada, correta, saudável, da sexualidade e de que, no caso da 

homossexualidade, essa manifestação seria feita de uma forma desajustada. É esse tipo de 

interpretação que explica, porventura, intervenções das mais variadas condenando o 

comportamento afetivo e sexual. 

Estudiosos aqui consultados trazem à tona formas de sexismo, quando exploram, em 

se tratando da(s) sexualidade(s), a sua configuração, os conceitos epistemológicos, os 

princípios e o cenário das discussões, como veremos a partir da seguinte subseção. 

 

3.1 Sexualidade(s), individualidades e coletividades: a matriz heterossexual e a 

estruturação do discurso 

  

Antes de falar propriamente no termo sexualidade, é necessário explorar alguns 

conceitos a ela interligados. E, sendo interligados, são tomados pelo cultural, social e 

histórico, mas também pela dominação simbólica, no que concerne às nossas sociedades 

ocidentais. Essa dominação simbólica visa homogeneizar os corpos, com o intuito de dar a 

estes um caráter heteronormativo, ou seja, a hegemonia da matriz heterossexual.   

Diante desses aspectos, já podemos averiguar como o conceito de heteronormatividade 

se fundou em uma sociedade na qual a ordem do mundo, com suas relações de dominação, 

torna as condições de vida aceitáveis, perpetuando-se tão facilmente preconceitos 

naturalizados da vida social (BOURDIEU, 2002). 
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A heteronormatividade concebe-se, assim, em meio a uma rede complexa de saber-

poder que atravessa a nossa realidade, pois as práticas sociais podem engendrar saberes 

capazes de instituir uma norma e, a partir disso, tudo aquilo que dela se deriva e que se 

encontra na zona de conflito: sexo (biológico), identidade de gênero (social), 

performatividade, sexualidade, heterossexualidade compulsória, homossexualidade, 

homoafetividade, orientação sexual, homofobia, homocídios, etc.  

Assim, tem-se, segundo noções discutidas por Butler (2003), uma configuração do que 

seria a heteronormatividade: a estrutura sobre a qual se acomoda nossa sociedade é 

caracterizada por uma norma que eleva a heterossexualidade à condição de superioridade, da 

qual resta, aquém e distante, sob o pretexto da anormalidade, todo o tipo de conduta tida como 

transgressora da regra, ante os efeitos da então mencionada matriz heterossexual. 

Essa é, ainda de acordo com Butler (2003, p. 39), uma matriz inteligível, em uma 

cultura na qual “certos tipos de ‘identidade de gênero’ parecem ser meras falhas do 

desenvolvimento ou impossibilidades lógicas, precisamente por não se conformarem às 

normas da inteligibilidade cultural”. Ou, como explica Salih (2012, p. 67), numa obra em que 

faz um estudo sobre Butler e, também, discute a Teoria Queer: “se alguém é biologicamente 

fêmea, espera-se que exiba traços ‘femininos’ e (num mundo heteronormativo, isto é, num 

mundo no qual a heterossexualidade é considerada a norma) tenha desejo por homens”. 

Disso depreende-se que Butler defende a insubmissão a essa matriz e tenta, num 

esforço para desconstruir os conceitos a ela subordinados, desconectar sexo de gênero, o que 

coaduna com as ideias de Salih (2012):  

 

o gênero é “não natural”; assim, não há uma relação necessária entre o corpo de 

alguém e seu gênero. Será, assim, possível, existir um corpo designado como 

“fêmea” e que não exiba traços geralmente considerados “femininos”. Em outras 

palavras, é possível ser uma fêmea “masculina” ou um macho “feminino”. No 

primeiro capítulo de GT, Butler desenvolve essa ideia, argumentando que “por 

definição, o sexo se revelará ter sido gênero o tempo todo” (GT, p. 8)
6
 [...] (SALIH, 

2012, p. 67) 

 

 Pode-se, então, afirmar, conforme Butler (2003, p. 10) que não existe uma “identidade 

comum” para um tipo característico de “sujeito mulher”, e não existe também uma identidade 

comum para um tipo característico de sujeito homem, pois há uma performatividade do 

gênero.  

                                                 
6
 GT significa Gender Trouble, numa menção ao nome do livro de Butler (2003) que, em português, é: 

Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 
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Por haver essa performatividade, quem não se encaixa nesse padrão feminino ou 

masculino (que é a norma heterossexual), é excluído, o que elucida, de vez, o significado de 

heteronormatividade. E isso nos leva a entender, também, que o gênero é algo que nos é 

predito, sendo previsível/esperado, pela regra da heteronormatividade – que faz do gênero 

uma decorrência do sexo –, pois assim a humanidade se estruturou: concebendo hegemonia a 

essa correlação, a qual as sociedades modernas se propõem (ou deveriam se propor) a 

desconstruir.  

Desse modo, acaba nos sendo imposta a hegemonia heterossexual, o que designa a 

heterossexualidade compulsória: exige-se que todas as pessoas sejam heterossexuais e, quem 

não o for, será considerado doente
7
. 

Mediante tal imposição, a homossexualidade é vista como um mal, uma patologia. E é 

desse lugar da heterossexualidade como ideal que se estabelecem todas as relações de conflito 

entre hegemonias e anti-hegemonias sexuais em nossa sociedade.  

A homoafetividade pode ser definida como o relacionamento afetivo entre pessoas do 

mesmo sexo, mantendo uma relação estreita com o sentido do termo homossexualidade, mas 

esta está associada à atração sexual pelo mesmo sexo. Ou seja, a homossexualidade é uma 

orientação sexual, enquanto a homoafetividade é o exercício dessa orientação, ao 

relacionamento, com ênfase nos aspectos emocionais, entre pessoas do mesmo sexo. Já a 

orientação sexual é a atração afetiva ou sexual que pode acontecer pelo mesmo sexo, sexo 

oposto ou por ambos os sexos, de acordo com texto de cartilha sobre diversidade sexual
8
 

(SJDC, 2014). 

Sobre a identidade de gênero, ou o como a pessoa deseja ser reconhecida, devem-se 

explicitar, também, a transexualidade e a travestilidade. A “pessoa que nasce com sexo 

masculino e tem identidade de gênero feminina, assumindo papéis de gênero diferentes 

daqueles impostos pela sociedade”, é denominada travesti (SJDC, 2014, p. 14).  

Ainda conforme a mesma cartilha, o conceito para transexual é: 

 

 
Pessoa que possui uma identidade de gênero diferente do sexo biológico. Homens e 

mulheres transexuais podem manifestar a necessidade de realizar modificações 

corporais por meio de terapias hormonais e intervenções médico-cirúrgicas, com o 

intuito de adequar seus atributos físicos (inclusive genitais – cirurgia de 

redesignação sexual) à sua identidade de gênero. Entretanto, nem todas as pessoas 

transexuais manifestam esse tipo de necessidade. (SJDC, 2014, p. 14). 
  

                                                 
7
 Em momentos subsequentes desta pesquisa, falar-se-á acerca de patologização e “cura gay”, que estabelecem 

relação direta com esses aspectos aqui mencionados. 
8
 Cartilha Diversidade Sexual e Cidadania LGBT, do Estado de São Paulo (SJDC, 2014). 
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Sobre o fato de não ser uma manifestação de todos os transexuais essa mudança de 

sexo, podemos citar um caso que repercutiu nas mídias nos últimos meses: a informação de 

que Duda (a transsexual que fora candidata a senadora por Minas Gerais, em 2018) passe por 

mudança de gênero, mas não de sexo, e viva com uma parceira que está grávida e com quem 

terá um filho biológico
9
. 

 Isso, no imaginário sociocultural, parece um tanto complexo, por obra de 

preconceitos, discriminações, mas também de incompreensões. 

Numa tentativa de atenuar esse grau de incompreensões, dentro dessa fluidez de 

comportamentos, vale ressaltar que, em se tratando das sexualidades, há o que é chamado de 

fluidez performativa
10

 ou seja, a performatividade implica performances individuais de 

sexualidade, significando que “podemos nos posicionar de modos variados por meio de 

performances diversas de identidades sexuais, o que quer dizer também que as sexualidades 

estão continuamente sendo (re)feitas” (MOITA LOPES, 2007, p. 86). 

É claro que não se pode negar que haja uma legitimação das identidades de maior 

prestígio, e que a heterossexualidade seja definida como orientação hegemônica, sobretudo 

com uma prevalência do gênero masculino. Nesse sentido, a sexualidade se constitui em 

relação à identidade de gênero, ao passo que o gênero feminino e a sexualidade se constituem 

nas práticas sociais em relação ao gênero masculino (MOITA LOPES, 2002), sendo este tido 

como a norma.   

A respeito dessa construção cultural que se operacionaliza por meio das práticas 

sociais, enfatiza Salih (2012, p. 68-69):  “a sexualidade culturalmente construída não pode ser 

deixada de lado, de modo que, para o sujeito, resta a questão de como reconhecer e ‘fazer’ a 

construção na qual ele já se encontra”. 

Dessas construções culturais – que são também sociais, históricas e discursivas –, 

nascem as desigualdades, que segregam e criam a hierarquização dos gêneros. Cria-se, ainda, 

“a diferença [que] é produzida através de processos discursivos e culturais. A diferença é 

ensinada.” (LOURO, 2008, p. 22). 

                                                 
9
 O texto completo está disponível em: https://twitter.com/UOL/status/1085155148601671680. Acesso em: 15 

mar. 2019. 
10

 O fato de haver toda essa performatividade e fluidez das sexualidades resulta em uma lista de nomenclaturas 

bastante extensa no que a elas se refere, não sendo o nosso intento, em nenhum momento, pormenorizar essa 

lista. O nosso objetivo é tão simplesmente expor alguns conceitos que nos importam, a título didático-

metodológico, nesta pesquisa, para referenciar as análises a serem empreendidas. Ressaltamos que tivemos o 

cuidado de trazer esses conceitos de pesquisadores sobre gênero, sexualidade e identidade de gênero, em 

trabalhos, inclusive, da área de linguística aplicada.   

 

https://twitter.com/UOL/status/1085155148601671680
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Ou seja, pode-se considerar que a sexualidade seja algo inventado: “a sexualidade é 

uma construção, uma invenção, inseparável do discurso e do jogo de poder dentro dos quais 

ela é constituída e, ao mesmo tempo, se constitui.” (SALLES; CECCARELLI, 2010, p. 2). 

Segundo esses autores, a sexualidade já esteve intrinsecamente relacionada a questões 

médicas, à procriação, passando a estar concentrada no casamento, em que o “sexo só se 

justificava para a reprodução” (SALLES; CECCARELLI, 2010, p. 16); em qualquer outra 

circunstância, deparava-se com a “moralidade sexual”, ao contemplar-se uma visão do prazer 

como algo prejudicial. 

Somado a isso, Santo Agostinho (SALLES; CECCARELLI, 2010, p. 17), “Ao colocar 

a origem do mal na sexualidade, ou seja, ‘sexualizar’ o pecado original, [...] deixou seu maior 

legado à moral cristã: [...] o homem é fruto do pecado.”, sendo permitido que a Igreja tivesse 

controle sobre a sexualidade dos cristãos.  

A sexualidade, além de passar pelo crivo da Igreja, foi também ditada pelo Estado. E 

passou pelo controle da ordem médica, com a “biologização da diferença dos sexos como 

base fundadora de toda sexualidade legítima”. (SALLES; CECCARELLI, 2010, p. 19), 

entretanto, houve uma fase na qual poderia haver prazer no casamento, não apenas sexo para 

procriação.   

O cenário que se discutirá, ao longo desta pesquisa, apresentará a sexualidade 

passando por vários outros crivos: a patologização, o ideologismo, a homofobia, os 

homocídios, em ambientes metafóricos e com esquemas imagéticos nos quais 

SEXUALIDADE É DOENÇA/SAÚDE, SEXUALIDADE É CAMINHO, SEXUALIDADE 

É GUERRA. 

Ao se encerrar esta subseção, pode-se perceber que a narrativa das sexualidades, de 

acordo com o que vigora em cada cultura, história, sociedade, vai sendo atravessada por 

novos velhos antagonismos, na medida em que se ventila, no mundo ocidental, por exemplo, 

no Brasil, um controle do Estado, da Igreja e da área da Saúde. 

E, assim, permanece o apelo: “[...] se a repressão foi, desde a época clássica, o modo 

fundamental de ligação entre poder, saber e sexualidade, só se pode liberar a um preço 

considerável: seria necessária uma transgressão das leis, [...] uma restituição do prazer real 

[...]”, citando Foucault (1985, p. 11), para quem a naturalização da sexualidade foi a 

responsável por gerar as desigualdades sexuais.   

Na próxima subseção, continuaremos a falar sobre formas de sexismo, assomando a 

isso, entre outros fatos, os velhos paradigmas que não se rompem, como veremos.  
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3.2 Mais do mesmo nos presentes paradigmas: as incongruências sociais, a 

estigmatização e a marginalização construídas pela capacidade humana de categorizar  
 

 

Uma das complexidades encontradas pelos pesquisadores nos estudos relacionados à 

linguagem e à cognição, além da seleção e da relevância social e acadêmica dos objetos 

investigados, é a de desenvolver percursos teórico-metodológicos capazes de descrever, 

analisar e explicar, criticamente, as competências do sujeito na sua atividade de significação e 

produção de sentido. Nessa direção, a discussão aqui proposta exigirá que relacionemos tanto 

a natureza linguístico-discursiva – emergente e social – do sentido/significação quanto os 

processos cognitivos que subjazem a emergência de padrões que nos auxiliem na abordagem 

dos fatos que envolvem a categorização e a metaforização da sexualidade.  

Assim, por meio do Programa de Combate à Violência e à Discriminação, no Caderno 

Escola sem Homofobia: kit de ferramentas educacionais, faz-se ecoar acerca da 

heterossexualidade e da homossexualidade: 

 
As mensagens, ainda que encobertas, são bem claras: não ser heterossexual é algo 

muito ruim, algo que ninguém quer ser e, portanto, serve de xingamento. Trata-se de 

preconceito, pois não há muito como fugir ao consenso de que, a não ser em 

situações inusitadas, ninguém é “xingada/o” de “heterossexual”. Muitas vezes, no 

ato de se pronunciar “bicha!”, “sapatão!” ou “traveco!”, é a homofobia que se 

manifesta, reclamando um não respeito aos atributos masculinos ou femininos tidos 

como “naturais”. Nesse caso, o que se denuncia é uma linguagem preconceituosa, 

que dá a ideia de que há um “gênero correto” ao qual a pessoa referida deveria 

pertencer “naturalmente”. Trata-se de uma forma particular de sexismo, revelando 

que a homofobia é aprendida, ou seja, também envolve os processos de cognição. 

Elabora-se cognitivamente o rechaço às pessoas que não se enquadram nas condutas 

supostamente determinadas para seu sexo biológico. (BRASIL, 2011, p. 64) 

  

Parecem-nos naturais ou antinaturais – sendo essas as duas únicas vias – as coisas que 

são incorporadas ao nosso cotidiano, porque passam pelo crivo da nossa avaliação como 

possuindo ou não as suas incongruências, pela normalidade ou anormalidade que, para nós, 

possam traduzir. O que se concebe como normal – e se torna, por isso, a norma da nossa 

sociedade – pode deixar camuflados alguns aspectos por nós naturalizados como melhores, 

socialmente. 

Se observarmos com criticidade (diga-se, sem afetações sociais, culturais, históricas, 

etc.), veremos que esses aspectos que são por nós naturalizados (como normais ou anormais) 

são, de fato, fundados em categorias, em relações prototípicas estabelecidas 

socioculturalmente. 
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Para explicitar, de forma um tanto geral, essa questão, podemos fazê-la por meio de 

ilustrações do que é por nós reproduzido e revela (ou encobre) estigmas sociais que, 

diariamente, enunciam-se, em contextos diversos. 

Diante disso, a seguir, apontar-se-ão formas de estigmatizar disseminadas socialmente: 

estigmatização por profissão; estigmatização por animais; estigmatização por 

comportamento etc., ou seja, revelam-se estigmas sexuais, sociais, profissionais, em maior ou 

menor grau, podendo esses estigmas, inclusive, mesclarem-se em alguns dos comentários dos 

internautas, pelo que difundem acerca das naturalizações que o ser humano aprende e 

reproduz de forma inconsciente: 

 

(A) Comentários de pessoas que dizem estar defendendo a inclusão, quando, de fato, 

apregoam a exclusão escamoteada, ou seja, inferiorizam uma classe: 

 

Exemplo 1: Comentário de internauta 

 

 

 
 

(Disponível em: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=vergonha%20faz%20matar%20e%20roubar...%20n%C3%A3o%20sendo%20estas
%20coisas%20qualquer%20trabalho%20%C3%A9%20digno&epa=SEARCH_BOX, acesso em: 02 maio 2018.) 

 

(B) Comentários de pessoas que são tratadas diferentemente, por fugirem à matriz 

hegemônica: 

 

Exemplo 2: Comentário de internauta 

 

 

 

LA 

RV 

https://www.facebook.com/search/top/?q=vergonha%20faz%20matar%20e%20roubar...%20n%C3%A3o%20sendo%20estas%20coisas%20qualquer%20trabalho%20%C3%A9%20digno&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=vergonha%20faz%20matar%20e%20roubar...%20n%C3%A3o%20sendo%20estas%20coisas%20qualquer%20trabalho%20%C3%A9%20digno&epa=SEARCH_BOX
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(Disponível em: 

https://www.facebook.com/search/str/porque+tem+tanto+preconceito+com+o+gay+%3F+eles+s%C3%A3o+como+todos%2
C+tem+sentimento%2C+tem+cabelo%2C+tem+cora%C3%A7%C3%A3o/keywords_search?epa=SEARCH_BOX, acesso 

em: 02 maio 2018.) 

 

Ressaltamos que, nos Comentários que se seguem, (3), (4), a aceitação é simbólica, 

estando condicionada ao fato de o outro atender a um padrão social hegemônico, pela 

presença de marcadores argumentativos como até, mas:  “Até pra ser gay...”, que remontam, 

simbolicamente, para: “Eu te amo, mas...”;  “Eu te aceito, mas...”. 

 

 Exemplo 3: Comentário de internauta 

 
(Disponível em: 

https://www.facebook.com/search/str/porque+at%C3%A9+pra+ser+gay+tem+que+ser+homem+respeitar+e+se+dar+ao+resp

eito+n%C3%A3o+ficar+de+viadagem/keywords_search?epa=SEARCH_BOX, acesso em: 02 maio 2018.) 

 

  

Exemplo 4: Comentário de internauta 

 

 
 

 

 

 
(Disponível em: 
https://www.facebook.com/search/str/eu+nunca+me+incomodei+com+a+vida+de+ningu%C3%A9m+sou+mente+aberta+%2C+s%C3%B3+quero+que+todos+sejam+felizes+seja+l%C3%

A1+como+for+n%C3%A3o+sou+preconceituosa+%2C+ou+pelo+menos+achava+que+n%C3%A3o+era+at%C3%A9+saer+disso/keywords_search?ref=eyJzaWQiOiIwLjMzNzk3ODU0
MDUxNDYyNDk1IiwicXMiOiJKVFZDSlRJeVpYVWxNakJ1ZFc1allTVXlNRzFsSlRJd2FXNWpiMjF2WkdWcEpUSXdZMjl0SlRJd1lTVXlNSFpwWkdFbE1qQmtaU1V5TUc1cGJtZD

FKVU16SlVFNWJTVXlNSE52ZFNVeU1HMWxiblJsSlRJd1lXSmxjblJoSlRJd0pUSkRKVEl3Y3lWRE15VkNNeVV5TUhGMVpYSnZKVEl3Y1hWbEpUSXdkRzlrYjNNbE1qQnpaV3
BoYlNVeU1HWmxiR2w2WlhNbE1qQnpaV3BoSlRJd2JDVkRNeVZCTVNVeU1HTnZiVzhsTWpCbWIzSWxNakJ1SlVNekpVRXpieVV5TUhOdmRTVXlNSEJ5WldOdmJtTmxhWFIx

YjNOaEpUSXdKVEpESlRJd2IzVWxNakJ3Wld4dkpUSXdiV1Z1YjNNbE1qQmhZMmhoZG1FbE1qQnhkV1VsTWpCdUpVTXpKVUV6YnlVeU1HVnlZU1V5TUdGMEpVTXpKVUU

JL 

FK 

https://www.facebook.com/search/str/porque+tem+tanto+preconceito+com+o+gay+%3F+eles+s%C3%A3o+como+todos%2C+tem+sentimento%2C+tem+cabelo%2C+tem+cora%C3%A7%C3%A3o/keywords_search?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/str/porque+tem+tanto+preconceito+com+o+gay+%3F+eles+s%C3%A3o+como+todos%2C+tem+sentimento%2C+tem+cabelo%2C+tem+cora%C3%A7%C3%A3o/keywords_search?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/str/porque+at%C3%A9+pra+ser+gay+tem+que+ser+homem+respeitar+e+se+dar+ao+respeito+n%C3%A3o+ficar+de+viadagem/keywords_search?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/str/porque+at%C3%A9+pra+ser+gay+tem+que+ser+homem+respeitar+e+se+dar+ao+respeito+n%C3%A3o+ficar+de+viadagem/keywords_search?epa=SEARCH_BOX
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1SlRJd2MyRmxjaVV5TUdScGMzTnZKVEl5SlRWRSIsImd2IjoiYmVlMDlmOTNmYTczMmNmYTU5YTFjYjZkOWY0NTBkMzg5MjQyNGU0OSIsImVudF9pZHMiOltdLCJic2lkIjoi

NDIyZThhYTU1YTg0NDhiYjM2ZjlkYzYyMTFlYjRmMGQiLCJwcmVsb2FkZWRfZW50aXR5X2lkcyI6bnVsbCwicHJlbG9hZGVkX2VudGl0eV90eXBlIjpudWxsLCJyZWYiOiJicl90
ZiIsImNzaWQiOm51bGwsImhpZ2hfY29uZmlkZW5jZV9hcmd1bWVudCI6bnVsbCwiY2xpZW50X3RpbWVfbXMiOjE1NDYxMjU1NjUyMDl9&epa=SEARCH_BOX, acesso em: 02 

maio 2018.) 

 

 

Embora não guardando a mesma proporção em termos de estigma, esses comentários 

são naturalizados – porque trazem uma explicação da história e da sociedade e estas tornam os 

estigmas naturais –, enquanto perdem o estatuto de serem processos construídos social e 

historicamente, sendo vistos pelo imaginário coletivo como meras falas, aleatórias, ao 

passarem por nós despercebidos como sendo (porque, na verdade, são!) uma forma de 

estigmatização, de reforço à desigualdade social. Mesmo que nos pareçam inofensivos – ou 

por mais que se lhes pareçam – é um preconceito, repetido por ser uma forma arraigada de 

categorizar, de naturalizar algo ou alguém como melhor (Figura 1), em detrimento de tantos 

outros.    

Figura 1 - Estigma da obesidade  

 

Fonte
11

: Mota (2015). 

 

Essas naturalizações favorecem a necessidade de inclusão social e, ao mesmo tempo 

em que a inclusão tenta desarticular a naturalização dessas categorias, estas são, na verdade, 

reforçadas: por não serem naturais, mantêm-se como estigmas.  

Aqui, corrobora-se o contrassenso: embora o século XXI tanto busque combater a 

exclusão provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, 

preconceito social ou preconceitos raciais etc., observa-se a presença de elementos sociais que 

surgem como um reforço: o combate não tem se consolidado pelo enfrentamento,  antes traz 

um olhar reflexivo para essas diferenças, por parte de alguns segmentos sociais, o que não 

                                                 
11

 Tentando mostrar que o preconceito é uma luta diária, algumas marcas buscam fazer campanhas específicas 

que apoiam a diversidade e o respeito. Assinada por Felipe Morozini, a campanha “Faça como os animais, não 

julgue“, da Reserva, uma linha brasileira de roupas, chega para somar à luta que temos de empreender todos os 

dias. Com esta ação específica, a marca questiona o uso de vocativos empregados como xingamentos e piadinhas 

no nosso dia-a-dia: “Pedro é um veado”, “Fabricio é um macaco”, “Thiago é uma baleia”, “Georgia é uma 

galinha”… Mota (2015). 
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deixa de ser valorizado, por depararmo-nos com dois aspectos importantes: (a) o de lutas e 

conquistas sociais relacionadas às “minorias” e (b) o de posicionamentos opositores que 

tendem a deslegitimar as reivindicações desses grupos. 

O que está em cena é um conjunto de obrigações humanitárias no reconhecimento do 

princípio da dignidade da pessoa humana. O reconhecimento desses grupos, pelo processo de 

estereotipia que se dá, alimenta comportamentos discriminatórios.   

Isso porque os estereótipos sobre o que deve se fazer crer em termos de bom ou ruim, 

beleza, inteligência, gênero, sexualidade etc., socialmente falando, vão demarcando uma 

fronteira que cria uma divisão de pessoa para pessoa e entre as coisas, estabelecendo-se uma 

espécie de contrato definidor de assimetrias e exclusões, produzindo padrões de submissão 

psicológica, social, cultural, trabalhista, com a manutenção da sujeição se dando por 

“contratos” que vigoram a partir dessas relações de poder.  

Um exemplo disso é a reificação feminina, com, entre outros aspectos, a intensa 

pressão social sobre as mulheres. Na China, por exemplo, há o fato de as mulheres terem 

obtido mais oportunidades de trabalho e, com isso, certa independência, mas, por outro lado, 

uma perda de “terreno relativo frente aos homens” [...] “Isso levou, por exemplo, a que, no 

Politburó, onde havia duas mulheres em 1978, não haja nenhuma desde fins dos anos 80.” 

(SUKUP, 2002, p. 97).  

Ainda, como parte dessa intensa opressão ao feminino, há o tráfico e rapto de 

mulheres que, na China, pode ser exemplificado pela morte de uma modelo russa de 14 anos 

que, após 13 horas de trabalho, acabou morrendo: 

 

O caso da adolescente Vlada Dzyuba, modelo russa morta após complicações de 

saúde por esgotamento no trabalho, comoveu internautas neste fim de semana. A 

menina, de apenas 14 anos, foi submetida a 13 horas intensas de trabalho durante um 

evento de moda em Xangai, na China, quando teve um colapso e foi parar no 

hospital, em coma. Ela morreu dois dias depois. [...] De acordo com relatos, a 

modelo Vlada Dzyub, natural de Perm, se queixava de excesso de trabalho e cansaço 

extremo. Além disso, pouco antes de sua morte, a adolescente teria sido 

diagnosticada com meningite crônica, quadro agravado pela rotina de 

trabalho. Agora, a empresa na qual a adolescente trabalhou por três meses está sendo 

investigada por denúncias de “contrato de trabalho escravo”. (MODELO..., 2017) 

 

E, assim, viver na fronteira, para as “minorias” – em situação social de vulnerabilidade 

–, acaba sendo uma imposição social, por faltar um espaço que abranja as diversidades e 

contribua, de fato, para a inclusão. São situações habituais que nos levam a perceber tais 

circunstâncias: é melhor o corpo que é sarado, independentemente de ser saudável; a escola 

que “abre” suas portas para alunos com deficiência, para ser inclusiva, mas é excludente ao 
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isolá-lo numa sala cheia de colegas “normais”, dando-lhe como companheiro um profissional 

para monitorá-lo e dividir com ele as atividades; a cultura que culpa a mulher pela atitude do 

estuprador, imputando a ela o fato de estar seduzindo o indivíduo ao usar, por exemplo, uma 

minissaia, peça que foi considerada símbolo de resistência e liberdade enquanto conquista da 

segunda onda feminista
12

. 

De situações cotidianas e habituais como essas, percebem-se, uma vez mais, os pontos 

conflituosos, pois, da necessidade de empoderamento das “minorias”, e do fazer instituído por 

Lei para incluí-las, manifesta-se uma relação contrastante: reclama-se da exclusão por tratar o 

aluno como diferente, não o incluindo numa “normalidade”; reclama-se por incluí-lo numa 

“normalidade” com um tratamento especial. Qual seria, então, a origem desse paradoxo social 

que exclui na inclusão? 

Novamente, esbarramos na naturalização desses grupos, pelo seu processo de 

estereotipia, que alimenta comportamentos discriminatórios e, mais ainda, nas forças 

hegemônicas, pautadas nas relações de poder que querem, a todo o custo, vigorar, pelo 

interesse hegemônico de manter a parcela social dominante no bloco do poder, com base em 

sistemas normativos.   

Ressaltamos que essas práticas cotidianas são a garantia da reprodução de um modelo 

que segrega a sociedade, impondo-se um protótipo como superior aos demais, mesmo nas 

situações mais comuns, sendo preciso observar como os discursos altamente “politizados” 

são, tantas vezes, contrários às práticas sociais, políticas, educacionais, escolares, familiares, 

partidárias, vigentes em nosso meio. 

Num enquadre em que se abordem as chamadas “minorias” silenciadas: negros, 

índios, pobres, nordestinos, pessoas com deficiência, gordos, refugiados, incluindo-se as 

“minorias” sexuais: LGBTs, mulheres, torna-se característico resistir, ou pelo menos 

alavancar um debate contra a opressão, ao serem reproduzidos modelos de preconceito e 

discriminação, tanto nas falas quanto nas atitudes e nos comportamentos das pessoas. 

 Em se tratando do comportamento humano, a apropriação do ciberespaço tem sido, 

nesse sentido, uma saída com dois extremos: da mesma forma que difunde o respeito às 

diferenças, tem reproduzido a intolerância ao nosso par, quando este foge ao modelo 

                                                 
12

 Foi entre 1965 e 1970 que a indumentária ficou popular. Ela era símbolo fashion da "Swinging London",  a 

efervescência cultural e o modernismo de costumes que surgiu em Londres, considerada a capital da cultura pop 

e da moda, e seguiu para o mundo inteiro. Naquela época, o mundo transpirava um desejo de liberdade. Eram os 

tempos áureos dos Beatles, do “iê, iê, iê” e da queima de sutiãs. Sim, era a famosa minissaia que boa parte das 

400 ativistas do grupo Women’s Liberation Movement usava ao se reunir durante o Miss América de 1968 

para queimar sutiãs e outros objetos que simbolizavam a beleza feminina! (MARTINS, 2018, p. 1). 

https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/noticia/2016/06/top-10-musicas-do-paul-mccartney-com-e-sem-os-beatles.html
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heteronormativo, quando se encontra na periferia da matriz hegemônica
13

, que é branca, 

masculina, heterossexual, rica, dita intelectualizada, etc. 

Embora vivamos um momento histórico de esgotamento (BRASIL, 2012) e 

esvaziamento de um modelo de vida, de um paradigma que apresenta sinais de colapso, e que 

tem passado por rupturas como as dos movimentos, no Brasil, por exemplo, de ocupação de 

escolas, de jornadas (como as de 2013 e 2015, com protestos e manifestações da sociedade 

civil no espaço público), ainda assim há um porvir de mudanças que, de fato, extingam com 

os preconceitos e discriminações raciais, de etnia e de cor, religiosas ou de procedência 

nacional (já preconizados pela Lei 7.716, de 05 de janeiro de 1989, alterada em 13 de maio de 

1997, Lei nº 9.459) (BRASIL, 1997), e de que essa lei (Quadro 1), décadas depois, possa 

incluir, em seu texto, a homofobia como crime: 

 

Quadro 1 - Lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, 

religião e procedência nacional 

 

Fonte: Brasil (1997). 

 

Um novo paradigma seria construído por meio de mudanças radicais no senso comum. 

Somos familiarizados com esse antigo (mas, ao mesmo tempo, atual) paradigma que 

                                                 
13

 Conforme Louro (2004a, p. 17): “Uma matriz heterossexual delimita os padrões a serem seguidos e, ao 

mesmo tempo, paradoxalmente, fornece a pauta para as transgressões. É em referência a ela que se fazem não 

apenas os corpos que se conformam às regras de gênero e sexuais, mas também os corpos que as subvertem.” 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997. 

 

Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 

de janeiro de 1989, que define os crimes 

resultantes de preconceito de raça ou de 

cor, e acrescenta parágrafo ao art. 140 do 

Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço  saber  que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional." 

"Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional. 

Pena: reclusão de um a três anos e multa. 

[...] 

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação 

social ou publicação de qualquer natureza: 

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. 

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem: 

Pena: reclusão de um a três anos e multa." 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 1º da Lei nº 8.081, de 21 

de setembro de 1990, e a Lei nº 8.882, de 3 de junho de 1994. 

Brasília, 13 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.459-1997?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art140§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8081.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8081.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8882.htm
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apresenta construções baseadas em pressupostos incongruentes e produtores de imposturas 

graves, ao se reduzir a complexidade dos fenômenos e analisá-los por partes, com ideias 

parciais e unilaterais, caracterizando um universo de pessoas cartesianas.  

Nota-se, diante disso, que o Quadro 1, supracitado, em seus Artigos 1º e 2º, ao tratar 

de preconceitos e discriminações raciais, de etnia e de cor, religiosas ou de procedência 

nacional, deixa de contemplar outras formas de preconceito e continua a segregar socialmente 

o ser político e social. 

Ao descartar a importância da defesa dos que sofrem com a homofobia e o homocídio, 

que têm um caráter confirmado como ato criminoso, cada vez mais visível em nossa 

sociedade, rejeita ou relega a indignos de conduta legal e punitiva certos crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito em detrimento de outros. 

 Por não contemplar a questão do gênero, a Lei se apresenta como se o corpo devesse 

ser preferencialmente identificado em uma versão patriarcal de masculinidades e 

feminilidades, em que “Somente os seres masculinos são dotados das capacidades e dos 

atributos necessários [...], somente os homens são ‘indivíduos’.” (PATEMAN, 1993, p. 21).   

O que há de cartesiano nessas relações sociais promove a falsa (re)produção de ideais 

de coletividade, quando o poder que emana dos dominadores desvela um aparente coletivo e 

impregna o nosso imaginário. Assim acontece na nossa sociedade brasileira, capitalista, em 

que há um modelo a ser comercializado em descrédito a outros, o que conduz a mecanismos 

de empoderamento do homem, do branco, do heterossexual, do magro, do habitante do eixo 

Rio-São Paulo, etc. 

Pensando na questão do foco deste trabalho e fazendo um recorte para essa “minoria” 

silenciada – os LGBTs –, podemos, com esses modelos culturais, refletir acerca dos 

significados que se (re)produzem, diante do fato de se reconhecer que os significados são um 

somatório da vida com a cultura (ZLATEV, 2003), o que tem como ilustração, a seguir, frases 

coletadas do site Universo AA
14

.  

 As frases seguintes, segundo a redação desse site (TRIGO, 2017), são “As oito frases 

homofóbicas que estamos acostumados a escutar por aí [...]”, e elas são ouvidas pelas crianças 

desde a mais tenra infância e acabam sendo por estas (ou por todos) reproduzidas. Nas mídias, 

elas se tornam viralizadas, ao serem compartilhadas por internautas e passarem a se difundir, 

em realidades off-line, como um amparo ao componente já naturalizado social e 

                                                 
14

 Site que se autodenomina como o primeiro site de lifestyle gay do Brasil. 
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historicamente sobre a questão de gênero e sexualidade, ou seja, como a naturalização do 

preconceito (da homofobia) e a naturalização do lugar do outro (pela orientação sexual etc.).  

Não se nega o fato de essas frases circularem nas mídias e fora delas, mas não são 

naturalmente frases do senso comum, embora, pela naturalização do preconceito e do lugar do 

outro, sejam vistas como tal, isto é, como noções admitidas pelos indivíduos como naturais:    

 

(1) Isso é muito gay. 

(2) Você chuta como uma garota. 

(3) Eu não tenho problema algum com gays, só não quero que meus filhos sejam... 

(4) O que as lésbicas fazem na cama? 

(5) Você é passivona! 

(6) Você escolheu ser gay, né? 

(7) Eu não tenho problema com gays, só não gosto que eles fiquem se agarrando na 

minha frente. 

(8) Nossa, que desperdício! (TRIGO, 2017). 

 

Frases como essas são aprendidas cognitivamente, por envolver esse aprendizado os 

processos de cognição, sendo a homofobia, portanto, aprendida desde o berço e ocasionadora 

da discriminação de pessoas “que não se enquadram nas condutas supostamente determinadas 

para seu sexo biológico”, de acordo com o Caderno Escola sem Homofobia: kit de 

ferramentas educacionais (BRASIL, 2011, p. 64). 

Desse modo, os LGBTs tornam-se inadequados, por meio dessa conduta naturalizada, 

que é vinculada à heterossexualidade e tomada como natural, normal, “real”, e essa 

discriminação irrompe em fraturas e degradações do lugar do ser, como passaremos a 

explicitar na próxima subseção. 

 

3.3 Patologização dos LBGTs: fraturas e degradações do lugar do ser em um cenário de 

violências  

 

A aparente complexidade na transformação do pensamento discriminatório em relação 

às “minorias” LGBTs poderia ser justificada por uma falsa ideia de que a educação sexual não 

é um tema que deva ser abordado nas escolas. Consequentemente, a construção social e 

histórica de nossos preconceitos alimenta-se, muitas vezes, pela absoluta falta de novos 

objetos no espaço educacional que problematizem nossas evidências, que desconstruam 

nossas certezas: 

  

Se aceitarmos também como possível que nossa cultura é heteronormativa, 

poderemos acreditar que o binômio homo/hetero é pertinente, que ele é “real”. Então 

poderemos dizer que o homossexual é a figura que distingue, define e desenha o que 

é ser um heterossexual. Vale lembrar que a homossexualidade tem uma história 
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recente, pois ela é dependente da noção de sexualidade que foi constituída na 

modernidade (FOUCAULT, 1999; WEEKS, 1999). Sua definição surgiu no final do 

século XIX. Antes disso, ela era entendida como um “vacilo” que todos poderiam 

cometer, sem que com isso se passasse a ser um outro tipo de pessoa. Seria 

considerado pecador, sodomita quem usufruísse dessas práticas e, como pecadores, 

deveriam pagar pelos seus erros (TREVISAN, 2000). Ao se aproximar o final desse 

século, a heterossexualidade tornou-se norma definidora do possível (ela própria) e 

do inaceitável (o que dela se afasta). Quanto à heterossexualidade, podemos dizer 

que esta não tem história; não se encontra um marco que a funde, ela simplesmente é 

tomada como natural. (FELIPE; BELLO, 2009, p. 146-147). 

 

Nesse sentido, um dos desafios estaria em uma nova educação que questione os 

aspectos heteronormativos presentes na formação das identidades sexuais e de gênero, 

auxiliando os educadores e educandos a descobrirem o campo dos limites e das possibilidades 

impostas a cada pessoa quando se submete aos estereótipos que são atribuídos a uma 

identidade fixa sexual e de gênero. 

O lugar da homossexualidade compreende um espaço de fraturas e degradações do 

lugar do ser, em um cenário de violências, pelo binarismo classificatório da realidade 

brasileira, num binômio masculinidades/feminilidades, ressaltando-se que nesse atual cenário 

brasileiro (que se descortina, também, em nível mundial), a patologização dos LBGTs aponta 

para um paradigma que deliberadamente não se desconstrói, pelo contrário, realimenta-se de 

novas formas de preconceito e discriminação, ao se pensar em “cura gay”, ou seja, numa 

terapia de reorientação sexual ou conversão, a qual compreende o uso de métodos que alterem 

a orientação sexual de um indivíduo de homossexual para a heterossexualidade. 

Embora o preconceito não seja uma especificidade de nossa época, a realidade da cena 

brasileira tem matado emocional e também fisicamente muitos LGBTs, mesmo em tempos de 

queerização
15

, em que se parece difundir essa teoria queer a todos os cantos do mundo, com o 

aprofundamento de estudos e a defesa das “minorias” sexuais (gays, lésbicas, bissexuais, 

transgêneros, etc.) e de demais “minorias” sociais. 

A queerização, que defende os sujeitos estigmatizados ou considerados ilegítimos, 

aponta para uma denúncia a processos que heterossexualizam instituições, discursos, direitos. 

E, em contrapartida, desarticulam processos que negam ou agregam instituições, discursos e 

direitos, homossexualizando-os. 

                                                 
15

No Brasil, a primeira publicação acerca da teorização queer voltada para a Educação, em livro único, foi 

editada em 2004. Trata-se de Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer, de Guacira Lopes 

Louro, que pode ser considerada a pioneira neste assunto, sobretudo por “institucionalizar” a temática, na Linha 

de Pesquisa “Educação, Sexualidade e Relações de Gênero”, no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UFRGS, mostrando como as questões levantadas por essa teorização podem ser consideradas politicamente 

relevantes para os cursos de formação de educadoras/es. (FURLANI, 2009, p. 311). 
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O dispositivo do poder heteronormativo coloca o ser em constante conflito consigo e 

com seus pares e, em se tratando da “cura gay”, torna-se eficiente um tipo de produção de 

subjetividade controlado, na direção política que se impõe, submetendo essa “minoria” a um 

diagnóstico e intervenção de uma doença que diz respeito à conduta, aos transtornos 

antissociais, aos desvios padrões, de acordo com a heteronormatividade. 

É corrente constatarmos ações envolvendo a heterossexualização dos LGBTs, pelos 

seus “transtornos” de orientação sexual, como o caso do PL (Projeto de Lei) da “cura gay”, 

ressuscitado
16

 (em 2016) pelo deputado Ezequiel Teixeira (PTN-RJ) e reapresentado à 

Câmara dos Deputados (CIPRIANI, 2017), após ter sido arquivado, e que tem o intuito de 

permitir que psicólogos e psiquiatras possam trabalhar e intervir para a substituição da 

orientação de homossexual pela de heterossexual. 

Esse PL (4931/2016) visa acabar com a punição ao profissional de saúde que  

disponibilizar tratamento ao paciente com suposto transtorno de orientação sexual, sendo 

afirmado, ainda, em seu texto, que essa medida é necessária em “atenção à dignidade 

humana” (PL 4931/2016). Sendo assim, tem-se a homossexualidade como uma doença. 

Em nome dessa dita doença, tem-se matado, discriminado, oprimido, reprimido, 

rotulado pessoas, com ações que envolvem desde a “cura gay” até os olhares perversos, os 

assassinatos, com uma homofobia que degrada o lugar do ser humano, impondo um cenário 

de fraturas e violências, como se pode observar, a seguir (Figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 O deputado federal do PSDB de Goiás, João Campos, foi quem protocolou, na Câmara dos Deputados, em 

2011, um PDC (Projeto de Decreto Legislativo) para a cura de homossexuais. O projeto de “cura gay” está de 

volta na Câmara dos Deputados pelo deputado Ezequiel Teixeira (PTN-RJ). Desde 1999, o Conselho Federal de 

Psicologia proíbe que psicólogos colaborem com tratamentos que proponham a cura da homossexualidade, já 

que, para a entidade, tal condição não constitui doença, distúrbio ou perversão. Na mesma linha, o Conselho 

Federal de Medicina também deixou claro, há décadas, que a orientação sexual não é uma condição patológica. 

Também, desde a década de 1990, a Organização Mundial de Saúde descartou qualquer possibilidade de que a 

homossexualidade esteja relacionada a alguma doença. (Disponível em: 

http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2017/03/02/interna_politica,851122/projeto-que-libera-cura-gay-esta-

de-volta-a-camara-dos-deputados.shtml e em: https://examedaoab.jusbrasil.com.br/noticias/376191509/entenda-

o-projeto-da-cura-gay, últimos acessos em: 12 jul. 2017.) 

 

http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2017/03/02/interna_politica,851122/projeto-que-libera-cura-gay-esta-de-volta-a-camara-dos-deputados.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2017/03/02/interna_politica,851122/projeto-que-libera-cura-gay-esta-de-volta-a-camara-dos-deputados.shtml
https://examedaoab.jusbrasil.com.br/noticias/376191509/entenda-o-projeto-da-cura-gay
https://examedaoab.jusbrasil.com.br/noticias/376191509/entenda-o-projeto-da-cura-gay
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Figura 2 - Faixa homofóbica afixada em uma igreja evangélica 

 

Fonte: Gauthier (2016). 

 

Aqui, primeiramente, esse versículo bíblico, exposto de forma descontextualizada, 

longe de seu suporte de gênero, que é a Bíblia – mesmo estando afixado em local religioso – 

pode soar como uma ameaça ou uma advertência ao homossexual ou à homossexualidade, 

pela ratificação da sua existência, e, em um segundo momento, como uma maneira de 

estimular a homofobia e o homocídio, pois apoia-se na argumentação de autoridade 

reconhecida e de grande domínio social, a Bíblia, que indiscutivelmente, traz para esse 

enunciado a credibilidade que pode ser o gatilho para legitimar os atos homocidas. 

Ao se expor essa faixa como um informativo, dada a sua função genérica social,  incita-

se o homocídio, estimula-se a violência – num ato que deveria ser considerado crime, que 

caberia indenização coletiva, por ferir a dignidade da pessoa humana –, pois há um desacordo 

com os direitos humanos e uma inobservância ao amplo conceito de homofobia, dado pela 

ABLGT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (BRAGA, 2012): 

 

Atualmente, o conceito de homofobia não se refere apenas a agressão física ou 

assassinato contra a população LGBT. Segundo a ABGLT, o conceito é mais amplo: 

“A homofobia é um conjunto de emoções negativas (tais como aversão, desprezo, 

ódio, desconfiança, desconforto ou medo), que costumam produzir ou vincular-se a 

preconceitos e mecanismos de discriminação e violência contra pessoas 

homossexuais, bissexuais e transgêneros (em especial, travestis e transexuais) e, 

mais genericamente, contra pessoas cuja expressão de gênero não se enquadra nos 

modelos hegemônicos de masculinidade e feminilidade. A homofobia, portanto, 

transcende a hostilidade e a violência contra LGBT e associa-se a pensamentos e 

estruturas hierarquizantes relativas a padrões relacionais e identitários de gênero, a 

um só tempo sexistas e heteronormativos”. 
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Daí denota-se como a extensão do conceito de homofobia, apresentado nesse trecho, 

revela a possibilidade de se avaliar uma forma de homofobia veiculada nessa faixa, por sua 

intergenericidade e funcionalidade social, e também tendo em vista o fato de que essa faixa 

traz, em seu conteúdo, sensações e percepções negativas em se tratando dos homossexuais ou 

daqueles que se distanciam da matriz hegemônica de masculinidade e feminilidade. 

Compreende-se que há uma anuência e banalização do preconceito e da discriminação 

contra as comunidades LGBTs, tanto no dia a dia dos indivíduos, em seu convívio pessoal, 

quanto nas mídias de um modo geral, promovendo o sexismo e formas mais concretas de 

violência como as mortes dessas “minorias” vitimadas. 

As manifestações subjetivas dos LGBTs são estigmatizadas e tomadas como uma 

disfunção ou distúrbio e são alvos a serem combatidos, antes de serem vistas como 

manifestações subjetivas dos seres humanos, como o são as manifestações subjetivas de todas 

as (sub)categorias em que se enquadra o ser humano (como os heterossexuais, por exemplo). 

Isso visa, assim como é denotado da concepção da “cura gay”, normalizar 

comportamentos e formas de existir, fazendo dos LGBTs seres “anormais”, não deixando 

espaço algum para o sujeito e sua singularidade e, ao que parece, apontam-se razões para 

pensarmos que o ser humano teme a configuração social a que pertence, desde que ela fuja à 

norma. Tais fatos tendem a revelar que a natureza humana – que é linguageira – encerra a 

violência, a recusa, a barbárie e, também, uma necessidade inconsequente ao controle. 

Nesse caso da “cura gay”, autoriza-se o debate em torno dos acontecimentos humanos, 

trazendo à tona resoluções simplistas e repressivas ao que não se destina solucionar. E, dessa 

maneira, diante da realidade que aí se configura, podem-se perceber as consequências nocivas 

e drásticas nos contextos em que a homofobia se faz presente na ordem do dia, pelo suposto 

mal que se tenta combater. 

Há uma medicalização da vida, do ser, numa condenação precoce e recorrente ao não 

heteronormativo, prevalecendo um mal-estar social inibidor da boa convivência, um mal que 

parece percorrer uma civilização inteira, tornando suas causas complexas, numa sociedade 

pós-moderna do século XXI, e suas consequências violadoras do direito à dignidade humana. 

Vale destacar que, nesse contexto homofóbico, funda-se também um contrassenso, 

pois a conduta que determina essa iniciativa bem pode ser considerada uma discriminação, 

um preconceito, por ferir, causar comoção, perturbar o andamento e indagar o sistema 

sociopolítico e cultural.  
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Levanta-se, então, uma reflexão quanto às nossas autoridades políticas, sociais e 

educacionais controlarem comportamentos e engendrarem novos processos de exclusão, entre 

esses segmentos, a escola: 

 

Ao longo de sua história, a escola brasileira estruturou-se a partir de pressupostos 

fortemente tributários de um conjunto dinâmico de valores, normas e crenças 

responsável por reduzir à figura do “outro” (considerado “estranho”, “inferior”, 

“pecador”, “doente”, “pervertido”, “criminoso” ou “contagioso”) todos aqueles e 

aquelas que não se sintonizassem com o único componente valorizado pela 

heteronormatividade e pelos arsenais multifariamente a ela ligados – centrados no 

adulto, masculino, branco, heterossexual, burguês, física e mentalmente “normal”. 

(JUNQUEIRA, 2009, p. 14) 

 

Diante dessa perspectiva, percebe-se como a própria escola é difusora desse arsenal 

patologizante que coloca o outro (o homossexual) como “estranho”, “inferior”, “pecador”, 

“doente”, “pervertido”, “criminoso” ou “contagioso”, numa disseminação de crenças e valores 

virulentos, sendo essa uma instituição na qual deveríamos confiar integralmente como 

formadora de opiniões e defensora de valores e princípios em prol do bem comum. 

O ajuste, então, deve estar nas respostas dos sujeitos, que não devem se contentar em 

aceitar o lugar dos refugados, ao qual parecem predestinados socialmente: 

  

[...] os sujeitos que, por alguma razão ou circunstância, escapam da norma e 

promovem uma descontinuidade na sequência sexo/gênero/sexualidade serão 

tomados como minoria e serão colocados à margem das preocupações de um 

currículo ou de uma educação que se pretenda para a maioria. Paradoxalmente, esses 

sujeitos marginalizados continuam necessários, pois servem para circunscrever os 

contornos daqueles que são normais e que, de fato, se constituem nos sujeitos que 

importam. (LOURO, 2004a, p. 27).   

 

Esses aspectos confirmam o lugar de inserção da homofobia, circunscrita nos 

discursos que regem as condutas e decisões das instituições sociais, educacionais e políticas, 

as quais deveriam ser inibidoras desses (e de outros) desequilíbrios sociais. 

Mas a homofobia não é algo que está apenas circulando em meios específicos. A força 

segregadora da heteronormatividade encapsula a sociedade, que apresenta diariamente ações 

homofóbicas (Gráfico 1): 
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Gráfico 1 - Mortes de LGBTs ao ano, no Brasil 

Fonte: Madeiro (2017). 

 

Os últimos dados coletados retrataram 277 homicídios, segundo levantamento
17

 do 

GGB (Grupo Gay da Bahia). Trata-se da maior média de assassinatos desde que os dados 

passaram a ser contabilizados pela entidade baiana. Também pela primeira vez, a média de 

mortes ligadas à homofobia passou de um assassinato por dia. 

Levando-se em conta o fato de esse levantamento seja subnotificado (isto é, nem todos 

os crimes são registrados e, mesmo que fossem, a GGB não necessariamente teria acesso a 

eles), a realidade brasileira para os LGBTs aponta-se como ainda mais preocupante. Segundo 

o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira, apenas são registrados os casos em que a 

homofobia ou a transfobia foram um dos motivadores. “Esses casos todos partem do princípio 

de que a orientação sexual contribuiu de alguma maneira para que o crime ocorresse”, diz. 

(MADEIRO, 2017). 

Apesar desse alto índice de mortes de LGBTs, a LGBTfobia não é considerada crime, 

como supramencionado neste capítulo, havendo, por parte de certos grupos políticos e 

religiosos, razões para se patologizar, segregar e marginalizar os LGBTs. 

Isso vem demonstrar a não possibilidade de inclusão das diferenças nesse ambiente 

hostil, que aponta não para uma diferença de estilo, de opiniões, mas para que se perpetue a 

existência de corpos transformados – pela homofobia – em corpos-rótulos, que são segregados 

                                                 
17

 Esse levantamento surgiu a partir de dados de ocorrências policiais. 
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por essa força dinâmica ideologizante, homocida, que é também etiológica, social, cultural, 

cognitiva, histórica, política e econômica, engendrada por símbolos que são 

homossexualizados e heterossexualizados, em nome de um binômio da/na sociedade. 

 A partir disso, propomo-nos a investigar o fenômeno da categorização e da 

metaforização da sexualidade por meio de discursos produzidos em ambiente digital. Nos 

processos enunciativos, os interlocutores (EU e TU), ocupando status responsivos na 

produção de sentido, agem em certas esferas de atividade que possibilitam a essas  instâncias 

enunciativo-discursivas articularem elementos multissemióticos e fazerem emergir objetos 

socioculturalmente ideológicos, a partir de ações linguístico-discursivas convencionais e/ou 

intencionais, na categorização da sexualidade homoafetiva e heteronormativa. 

Ao se abordar a dinâmica dos discursos envolvendo essas duas dimensões, defende-se 

que ela ocorre pela interação verbal entre os sujeitos do discurso, pressupondo que as 

instâncias  tenham conhecimento da situação social na qual se insere a comunicação 

socioverbal, partilhem de um horizonte espacial comum e conheçam o material por meio do 

qual a comunicação é concretizada. Nesse sentido, as práticas discursivas em ambiente 

virtual, concernentes à sexualidade, poderão nos revelar muitos aspectos para compreender 

como a patologização da sexualidade homoafetiva é textualizada, incorporada no discurso. 

Nessa perspectiva, acreditamos que, nos tempos atuais, somos convocados a propor 

trabalhos que nos possibilitem tanto compreender melhor os princípios e conceitos 

epistemológicos quanto contribuir para a transformação da realidade social e humana em que 

estamos inseridos.  

Assim, assumimos que a atividade analítica deste trabalho é orientada por um conjunto 

de parâmetros capazes de: (i) evidenciar os vínculos necessários entre a categorização, a 

metaforização e a manifestação de discursos fundados na segregação, discriminação e 

marginalização de certos segmentos sociais; (ii) explicitar a natureza desses processos na 

atividade discursiva em ambiente virtual; (iii) estabelecer um aparato teórico e metodológico 

que possibilite explicitar como se configura o cenário das discussões sobre as sexualidades; e 

(iv) integrar lentes multidisciplinares para uma abordagem significativa dos fatos linguístico-

cognitivos, associados ao discurso heteronormativo em relação à homoafetividade. 

Para tratar dessas forças dinâmicas ideologizantes, passemos, então, ao próximo 

capítulo. 

 

 



48 

 

 

CAPÍTULO IV: METÁFORAS CONCEPTUAIS E ESQUEMAS DE IMAGEM: a 

metaforização dos corpos na sociedade heteronormativa  

 

[...] a romântica ideia de que somos livres e de que temos em nossas mãos todo o 

sistema decisório é uma quimera, já que estamos imersos numa sociedade que nos 

molda sob vários aspectos e nos conduz a determinadas ações. (MARCUSCHI, 

2008, p. 162). 

 

Ao se introduzir este capítulo com uma citação do Marcuschi, além de render 

préstimos [póstumos] a um linguista brasileiro tão importante, outra ideia propositada é 

chamar a atenção para o fato (linguístico) de que, em qualquer situação de linguagem, fica 

estabelecida uma relação de imbricamento entre o verbo, o ser e o sistema social, em suas 

convenções, arbitrariedades, motivações, categorizações e metaforizações, embora isso passe, 

muitas vezes, despercebido, de uma forma consciente, em nosso cotidiano, ou seja, a 

sociedade – “que nos molda” – impõe ao corpo uma conduta que se torna condição para a 

expressão – normatizada – da [sua] linguagem, em suas distintas semioses. 

Ao se considerar essa imersão “numa sociedade que nos molda sob vários aspectos e 

nos conduz a determinadas ações” (MARCUSCHI, 2008, p. 162), pensemos sobre os 

processos de conceptualização envolvidos nas atividades discursivas dos seres humanos.  

Ao se propor um diálogo com a abordagem da Linguística Cognitiva (LC) – de 

assumir a linguagem humana como fato do mundo natural pelo qual é possível organizar e 

manifestar o pensamento humano –, busca-se evidenciar a maneira como a mente humana 

opera e como determinadas emergências (discursos) do/no processo de produção de sentido 

são categorizadas e/ou metaforizadas pelos seres humanos. Nessa direção, de maneira 

sumarizada, a abordagem da LC representa, nos estudos linguísticos, uma linha de pesquisa 

que privilegia a concepção corporificada e compartilhada da mente, cujo processo de 

significação está relacionado às amplas e complexas experiências desse corpo no mundo 

(LAKOFF; JOHNSON, 2002). 

A cognição humana, portanto, pressupõe um conjunto de atividades mentais e 

linguageiras que envolve a aquisição, a representação, a transformação e o emprego de 

diferentes formas de conhecimento e de experiências sensório-perceptuais dos indivíduos. 

Essas atividades são passíveis de realização porque, diferentemente de outras espécies 

animais, os seres humanos modernos desenvolveram um modo particular de interagir com o 

mundo físico e social em que vivem, como pode ser ilustrado na Figura 3, a seguir: 
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Figura 3 - Palavra e mundo mediados pela cognição humana
18

 

 

Fonte: https://www.amazon.com/As-See-Fantastic-World-Artzybasheff/dp/1845767675, acesso em: 19 

jun. 2017. 

 

 Por meio dessa imagem ilustrativa (Figura 3), em que se pode representar como a 

cognição humana faz uma mediação entre as palavras e do mundo, apresenta-se um intertexto 

representativo das teorias da linguística cognitiva, em se tratando dos aspectos corpóreos 

da/para a compreensão humana. Ou, de acordo com as ideias de Mari (2016), essas 

experiências corpóreas que se integram por meio do ambiente biológico, físico, químico, 

social, econômico, cultural, linguístico, háptico, visual, auditivo, olfativo e gustativo, dentro 

de um processo cognitivo que envolve a sensação e a percepção do ser humano, por 

intermédio da cognição humana. 

Assim, tem-se que a palavra e o mundo são mediados pela cognição, para a construção 

dos sentidos. Daí as nossas experiências se materializarem de forma tal, que a essas 

experiências corpóreas, integradas ao modo de pensar e de se comunicar dos sujeitos, 

podemos chamar corporificação/corporeidade, aqui exploradas, muitas vezes, em termos de 

esquemas de imagem. 

Embora os esquemas de imagem metafóricos, em si, sejam gestálticos, os corpos estão 

presos a um cartesianismo e a um newtonianismo evocados pela percepção de corpos que são 

rotulados, engessados em classificações hierárquicas heteronormativas que permitem uma 

visão de elementos singulares, únicos, sem a necessária percepção do todo, para os corpos, 

para os seres.  

Dessa maneira, pode-se afirmar haver, com essa visão, um caráter fragmentário: 

                                                 
18

Nome original: As I see (Como eu vejo). Autor: Boris Artzybasheff. Livro: Surrealism Pop.   

 

https://www.amazon.com/As-See-Fantastic-World-Artzybasheff/dp/1845767675
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O ponto central do pensamento tradicional cartesiano é a concepção de que os 

fenômenos podem ser analisados e compreendidos se forem reduzidos às partes que 

os constituem. Ao conhecer uma parte de um sistema, o pesquisador chegará ao 

conhecimento de seu funcionamento. Assim, separa-se o corpo da mente, 

privilegiando sempre a mente como sendo superior aos aspectos do corpo. [...] Neste 

contexto, o período newtoniano-cartesiano tem como pressuposto básico a 

fragmentação e a visão dualista do universo. Com esse paradigma, aparecem duplas 

fragmentações: a visão de mundo material e espiritual; do corpo e da mente; da 

filosofia e da ciência; do objetivo e subjetivo; da ciência e da fé, entre outras 

(BEHRENS; OLIARI, 2007, p. 58 apud FREIRE; LEFFA, 2013, p. 62). 

 

Baseando-nos na formulação anterior, destacam-se dois aspectos que essa percepção 

(newtoniano-cartesiana) do fazer científico pode gerar: (i) que a compreensão do todo só é 

possível pela compreensão de suas partes componentes, isto é, o que está em destaque são as 

partes que compõem o sistema; e (ii) consequentemente, gera uma percepção dicotômica e 

fragmentada dos objetos, da própria vida. Apesar de ser profícua, em termos epistemológicos, 

em muitas abordagens investigativas, quando consideramos a natureza dos fatos que 

envolvem a cognição, a linguagem, a cultura e a história, concepções como essa tendem a 

limitar a compreensão/visão dos fenômenos.  

Por outro lado, encontra-se o plano gestáltico, isto é, interessa-se pela compreensão da 

totalidade (sem uma preocupação direta com as partes).  Nesse sentido, o corpo é o elemento 

fundamental para o adequado estudo do modo como produzimos conhecimento. Antes de ser 

circunscrito à discussão de dualidades, como no modelo cartesiano, “a visão de mundo 

material e espiritual; do corpo e da mente; da filosofia e da ciência; do objetivo e subjetivo; da 

ciência e da fé”, assume-se a concepção de que a experiência desse corpo físico e 

sociocultural é fundante no entendimento de como produzimos conhecimento.  

Dessa maneira, para o entendimento da estruturação do pensamento e sua contraparte 

experiencial em função de atividades linguageiras, é importante refletir como esse corpo se 

move no espaço. Por conseguinte, é significativo investigar as manifestações linguístico-

discursivas sustentadas pela relação Mente-Corpo-Mundo. Dessa maneira, para que se 

entenda a estrutura do aparato conceptual humano, tem-se que ter em conta nosso substrato 

físico, social e cultural. Portanto, acreditamos, nesta tese, que muitos de nossos conceitos são 

determinados e/ou influenciados pela estrutura de nossos corpos e pela experiência desses 

corpos no mundo que os rodeia. 

Nesse sentido, os corpos são CONTAINERS de onde emergem sexualidades, 

havendo, por parte de certos grupos, uma classificação hierárquica de pessoas, com o 

binarismo masculino/feminino. A nossa realidade social, cultural, cotidianamente metafórica, 

coloca o corpo num CONTAINER e dele extrai sexualidades possíveis, contudo, existem 
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certos aspectos dessas sexualidades que são conformados pelas relações e lugares de poder, 

quase sempre ocupados por uma orientação de conduta hegemônica e heteronormativa. 

As acepções valorativas desse “corpo” são frutos de um processo que combina a 

percepção desse corpo, a partir de certos protótipos de sexualidade masculina e/ou feminina e 

as formas de expressá-los. Isso porque, através da interação de fatores de ordem social e 

cultural, a percepção do CONTAINER sexualidade nos motiva e restringe a privilegiar certos 

aspectos da sexualidade heteroafetiva ou homoafetiva como sendo “normal” ou “anormal”.  

Dessa maneira, o processo de (re)significação do “corpo” CONTAINER emerge como 

sendo de realidade abstrata, todavia estruturado a partir de padrões experienciais e 

socioculturais desse corpo bio-físico-psíquico, na sua relação/valoração com o mundo – por 

exemplo, em esquemas de imagem como dentro-fora, centro-periferia, cheio-vazio, entre 

outros, e em padrões conceptuais metafóricos. 

Dessas observações, passemos agora a explicitar o assunto que irá nortear todo este 

capítulo: primeiro, faremos uma breve introdução acerca da metáfora conceptual, no sentido 

da corporificação, e dos esquemas de imagem metafóricos. 

 

4.1 As metáforas conceptuais 

 

Acreditando-se que o estudo da linguagem, e por isso entendendo-se que o processo de 

produção de sentido está substancialmente relacionado ao modo como esse corpo move-se em 

seu nicho biossociocultural, desenvolveu-se um dos pontos mais convergentes nos estudos da 

LC: a noção de corporização/corporeidade (embodiment) do significado. É amplamente 

conhecida a transformação operada por esse princípio no âmbito dos estudos da cognição 

humana. Destacamos aqui os estudos acerca da metáfora, que deixou de ser abordada como 

uma simples figura de linguagem e passou a assumir status cognitivo no processo de interação 

humana em geral.  

Na obra The body in the mind, Johnson (1990) propõe que não é possível entender a 

estrutura de nosso aparato conceptual sem ter em conta nosso substrato físico, social e cultural 

– refletindo a tese de que os nossos conceitos, as nossas ideias, são influenciados e 

conformados tanto pela estrutura de nossos corpos quanto pela experiência sociocultural desse 

corpo no mundo em que vive. 

Por não se levar em conta nosso substrato físico, social e cultural,  

 

O corpo foi ignorado pelo Objetivismo, porque se acreditava que ele introduziria 

elementos subjetivos considerados irrelevantes à natureza objetiva do significado. O 

corpo foi ignorado porque a razão era considerada abstrata e transcendente, que não 
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está vinculada a nenhum dos aspectos corpóreos da compreensão humana
19

. 

(JOHNSON, The body in the mind, 1990, p. XIV) 

 

 

Entretanto, não se pode desvincular o significado da sua expressão corpórea, pois  
 

 

O significado é [...] uma expressão do corpo: ele é, no fundo, uma forma de que os 

seres vivos se valem para a manutenção de sua integridade sistêmica. Na escala 

filogenética, mesmo os seres mais primitivos dispõem de mecanismos para 

significar tudo aquilo que integra o seu nicho. Somente os sistemas vivos são 

capazes de operar com a significação e essa é uma condição primária para 

manutenção de sua ordem interna. Nos seres mais evoluídos, o homem, por 

exemplo, o corpo, como princípio estruturante do significado e, portanto, da ordem, 

se vale de quatro aspectos fundamentais [...]. Assim, como organismo vivo, ele se 

vale do sistêmico como forma racional de agir no meio ambiente; ele se vale do 

simbólico como condição ilimitada para representar, para imaginar, para desejar, 

para fingir; ele se vale do funcional, pela necessidade de agir sobre o mundo, de 

realizar coisas com o significado; ele se vale do enunciativo, pela necessidade 

premente de interagir com o outro.  (MARI, 2012, p. 244, grifos nossos) 

 

Assim, pode-se dizer que se trata do corpo como parte essencial na construção e 

produção de sentidos, significações e ressignificações, a partir das metáforas conceptuais e 

das categorizações, estas duas desempenhando grande papel na compreensão do mundo e de 

nós mesmos, no enfoque da linguística cognitiva.  

Johnson (1990), nessa obra, contesta a concepção racionalista da realidade, segundo a 

qual a razão é uma capacidade puramente formal de conectar e “desenhar” conceitos literais 

de acordo com regras lógicas. O pesquisador questiona a ideia de que, para descrever uma 

realidade objetiva, precisamos de uma linguagem que expresse conceitos que possam ser 

mapeados entre objetos, propriedades e relações que se instituam de forma contextualmente 

literal, unívoca e independente – para ele, a natureza própria da linguagem é o oposto, sendo 

criativa, integrada e polissêmica.  

Para Mari (2012), por exemplo, o significado, e seu valor, é fruto de um processo que 

combina a natureza de nossos corpos e de nossos cérebros, desenvolvendo-se através de 

contínuas interações de ordem filogenética e ontogenética – o sistema vivo (ser humano) “se 

vale do sistêmico como forma racional de agir no meio ambiente”; “do simbólico como 

condição ilimitada para representar, para imaginar, para desejar, para fingir”; “do funcional, 

pela necessidade de agir sobre o mundo, de realizar coisas com o significado”; “se vale do 

enunciativo, pela necessidade premente de interagir com o outro”.  
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No original: “The body has been ignored by Objectivism because it has been thought to introduce subjective 

elements alleged to be irrelevant to the objective nature of meaning. The body has been ignored because reason 

has been thought to be abstract and transcendent, that is not tied to any of the bodily aspects of human 

understanding.” 
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A perspectiva apontada anteriormente, de viés experiencialista, e a concepção de 

metáfora por ela assumida estão intimamente relacionadas ao paradigma da mente 

corporificada. De modo genérico, de acordo com esse paradigma, como sinalizado em outros 

momentos, a cognição e, portanto, a significação emerge da experiência corporal desse 

homem, na base dos padrões de interação entre esse organismo vivo e o ambiente.  

Cooperando significativamente para o desenvolvimento desses estudos, o conceito de 

metáfora proposto por Lakoff e Johnson (2002) revelava que o nosso sistema conceptual 

busca “recursos metafóricos” para expressar uma parcela significativa de conceitos do nosso 

cotidiano. 

As metáforas são conceptuais (LAKOFF; JOHNSON, 2002) porque o sentido é 

construído por meio de estruturas de conceitos e convenções, sendo as categorias mentais do 

ser humano formadas por suas experiências no mundo: 

 

Os conceitos que governam nosso pensamento não são meras questões do intelecto. 

Eles governam também a nossa atividade cotidiana até nos detalhes mais triviais. 

Eles estruturam o que percebemos, a maneira como nos comportamos no mundo e o 

modo como nos relacionamos com outras pessoas. Tal sistema conceptual 

desempenha, portanto, um papel central na definição de nossa realidade cotidiana. 

[...] ao sugerir que esse sistema conceptual é em grande parte metafórico, então o 

modo como pensamos, o que experienciamos e o que fazemos todos os dias são uma 

questão metafórica. (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 45-46) 

 

Em síntese, a metáfora conceptual constitui um esquema ou padrão conceptual, sob a 

forma X É Y, que pode se realizar num conjunto aberto de expressões (verbais ou não 

verbais) diferenciadas, envolvendo um conjunto sistemático de correspondências ontológicas 

e epistêmicas, e esse processo criativo de categorização, segundo os pensadores da Cognição, 

estaria na base do pensamento e da comunicação humana (LAKOFF; JOHNSON, 2002, 

FAUCONNIER; TURNER, 2003). Por essa razão, ou seja, por esse papel central da metáfora 

na definição de nossa vida cotidiana, as categorias são fundamentais ao nosso processo de 

categorização.  

Embora pareça lugar comum dizer que metaforizamos todo o tempo, não temos a 

dimensão exata da extensão dessa assertiva, uma vez que as metáforas são parte não só de 

textos científicos, jornalísticos, publicitários, mas também da nossa linguagem do cotidiano. 

Assim, a metáfora foge àquela definição antiga, consagrada, gramatical, de ser uma figura de 

linguagem, nas linguagens poética e literária.  



54 

 

 

Uma definição tradicional de metáfora afirmava que nela se encontram uma 

identificação entre semelhanças e uma transferência dessas semelhanças de um conceito para 

outro:  

 

Metáfora 

Definição: 

Aqui estão dois sentidos da metáfora: 

1. Uma metáfora é a expressão de uma compreensão de um conceito em termos de 

outro conceito, em que há alguma semelhança ou correlação entre os dois. 

2. Uma metáfora é a compreensão de um conceito em termos de outro. (Livre 

tradução).
20

 

 

Longe dessa definição, assumiu-se uma perspectiva que concebe a metáfora como 

constitutiva do processo de significação. A tese defendida é a de que tendemos a 

conceptualizar domínios mais abstratos por similaridade conceptual com domínios mais 

concretos e imediatos. Esse recurso é fundamentado na experiência individual e coletiva, em 

que mapeamentos metafóricos são realizados.  

Diante do exposto, a seguir, descreveremos alguns aspectos do processamento 

metafórico que estrutura o discurso heteronormativo em ambiente virtual sobre a sexualidade 

homoafetiva e como esse recurso contribui para o fenômeno de patologização e violência 

contra as sexualidades não heteronormativas. Buscamos explorar, de modo mais contundente, 

aspectos relacionados aos esquemas de imagem que subjazem alguns padrões metafóricos 

referentes à sexualidade.  

Nossa tarefa se pautou em apresentar um conjunto de padrões imagéticos conceptuais 

que contribuem tanto para identificação e interpretação do processo metafórico quanto do 

processo de categorização da sexualidade. Assim, após esse momento, intencionamos 

demonstrar que as motivações experienciais e culturais do processamento metafórico nesses 

discursos são fortemente exercidas por orientações ideológicas. Nessa sequência, 

consideremos a Figura 4, a seguir:   

 

 

 

                                                 
20

   Metaphor 

Definition:  

Here are two senses of metaphor: 

1. A metaphor is the expression of an understanding of one concept in terms of another concept, where there is 

some similarity or correlation between the two. 

2. A metaphor is the understanding itself of one concept in terms of another. (METAPHOR, 1987)  
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Figura 4 - Conceitos convencionalizados culturalmente e suas transferências 

 

Fonte
21

: Mota (2015). 

 

Conseguimos identificar essa condição de similitude e disparidade entre as duas 

categorias (GALINHA & MULHER), por reconhecermos expressões cristalizadas que 

buscam insultar a figura feminina por associação à figura animal, quase sempre remetendo à 

promiscuidade e/ou vulgaridade. Desse modo, chamar alguém de “Galinha” é reflexo de 

processos de transferência de certas semelhanças possíveis entre A e B (Figura 4), na 

orientação de certos sentidos, porque temos concebidos os sentidos que refletem a cognição 

humana, por meio das categorizações de que nos valemos para metaforizar. 

 Lakoff e Johnson (2002), explicando a natureza do processamento metafórico, 

declaram que as semelhanças entre os termos fonte (Galinha) e alvo (Mulher) não podem 

estar baseadas em conceitos inerentes, mas surgem como resultado de metáforas conceptuais. 

Isto é, são definidas em termos de propriedades interacionais baseadas na percepção humana 

– como concepções de forma, dimensão, espaço, função, movimento, e não em termos 

inerentes das coisas em si. Aliás, um processo ligado também à dimensão interacional, pois, 

em certa medida, a metáfora emerge como forma de ação entre os sujeitos.   

No que tange a essa imagem, podem-se revelar questões que estão ligadas a nossas 

experiências no mundo, relativamente a conceitos que são sociais, culturais e convencionais, 

dentro das categorias mentais que acessamos para dar sentido a esse texto (e a outros vários 

textos). Diante disso, o que estaria na base de associação GALINHA e MULHER? É possível 

derivar um padrão conceptual que traduza metaforicamente esse tipo de imagem?    

                                                 
21

 Para explicações sobre esta campanha: “Faça como os animais, não julgue“, veja a nota de rodapé da Figura 

1, nesta pesquisa, na página 35. 
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A metáfora que aí se revela traz à tona categorias que estão em nossa memória e, 

interdiscursivamente, esses não ditos, ou ditos e esquecidos, são “recuperados”, sendo 

produzidos sentidos a partir de categorizações, tais como: 

 

Galinha: [+animal], [-humano], [+fêmea]  [abate], [alimento]  

Mulher: [+animal], [+humano], [+fêmea]    

 

O modelo cognitivo de associação entre Humanos e Animais irracionais é 

significativamente produtivo e eficaz para traduzir muitos dos comportamentos do homem em 

sociedade. A associação metamórfica do homem a certas figuras animais tende a atribuir ao 

ser humano características tidas como positivas e/ou negativas.  

No caso anterior (Figura 4), observamos que a publicidade critica a emergência 

metafórica “Mulher é uma galinha”. Como vimos, a conceptualização 

(MULHER/GALINHA) pode ser descrita esquematicamente, por um lado, pelo processo de 

contaminação entre os traços [-humano]  [+humano]; e, por outro, por destacar os dois 

traços [abate], [alimento] que representam uma extensão social de [-humano]. Dessa maneira, 

compensaria avaliar a ressignificação social de expressões como essa para o universo 

machista; o que é de certa forma legitimado pela polissemia do verbo comer, associado à 

relação sexual. 

 Logo, consideram-se os processos de “ressignificação das relações interlexicais” 

(MARI, 2012, p. 260), por meio da metaforização, numa relação de semelhanças 

(convencionalizadas culturalmente) e transferência dessas semelhanças que perfilam o 

estereótipo da mulher galinha, em contrapartida ao homem – que é pegador –, numa 

demonstração dos estigmas sociais, em se tratando da mulher como classe sexual minoritária, 

cujos comportamentos sexuais são rotulados, o que está no bojo das atitudes sexistas. 

Considera-se, portanto, que a relação prototípica de galinha, com traço [- humano] 

como substantivo prototípico, enquanto galinha, com traço [+ humano] pode ser substantivo 

(por exemplo: Aquela galinha que vive dando em cima dos rapazes) ou adjetivo (por 

exemplo: Mulher galinha não entra aqui!), sendo a zona cinzenta entre essas duas categorias 

desfeita pelos contextos que devem vir à tona, para a produção de sentidos, considerando-se, 

socioculturalmente, o sexismo ou a sua ausência. 
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Entretanto, isso é algo tão naturalizado socialmente, que nos “pegamos” reproduzindo 

esse sexismo, mesmo quando julgamos ter consciência acerca do fato de que essa atitude não 

seja correta, sob o ponto de vista ético-comportamental:   

 

[...] quase todo pensamento é inconsciente, uma vez que não temos acesso aos 

mecanismos que nos permitem, por exemplo, entender um simples enunciado (desde 

a identificação de um segmento de fonemas, até o fazer sentido semântico e 

pragmático deste enunciado, para citar apenas alguns desses inúmeros mecanismos 

envolvidos no processo de compreensão e produção linguística). (LAKOFF; 

JOHNSON, 2002, p. 28-29) 

 

É claro que não estamos dizendo acerca da concordância ou discordância de uma 

pessoa ou segmento social sobre o sexismo. Mesmo que se discorde da transferência galinha 

[-humano] para galinha [+humano] e, mais ainda, para galinha [abate], [alimento] para 

metaforização mulher-galinha [abate], [alimento] far-se-á, portanto, uma relação de 

semelhança de um conceito para outro, para a produção do sentido – sexista, para uns; 

naturalizado, para outros –, por meio de categorias naturalizadas em nossa cognição humana. 

Essa percepção que relaciona conexões interlexicais também relaciona a percepção 

que temos do mundo, pelo formato do corpo, e, aqui, mais especificamente, pelos seus 

movimentos, pela maneira como nossos sentidos percebem essa relação de semelhança entre 

galinha [-humano] e “galinha” [+ humano], pela própria disposição social dos corpos, pelo 

CONTAINER tanto de galinha quanto de mulher, colocados em paralelo, que a Figura 4 nos 

apresenta, de acordo com a nossa interação com o mundo, os seres e os objetos. 

Logo, o processo de mapeamento de traços não é autônomo. É compreendido em 

termos de padrões de atualização das operações metafóricas que o organismo humano 

naturalmente realiza na atividade de significação, considerando amplos domínios de sua 

atuação. Na peça publicitária, o que está em evidência é uma matriz metafórica como 

“COMPORTAMENTO HUMANO É COMPORTAMENTO ANIMAL”, de acordo com o 

Diagrama 1, que se segue:  
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Diagrama 1 - COMPORTAMENTO HUMANO É COMPORTAMENTO 

ANIMAL 

 

 

 

 

 

“COMPORTAMENTO HUMANO É COMPORTAMENTO ANIMAL” 

 

X APRESENTA COMPORTAMENTO PROMÍSCUO 

 

X É CRITICADO PELO COMPORTAMENTO  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os sujeitos naturalmente atualizariam cognitivamente esses domínios nas atividades 

coenunciativas, construindo e reconstruindo certas orientações de sentido todo o tempo. Dessa 

maneira, o termo nominal “galinha” pode assumir, como dito anteriormente, por exemplo, 

status substantivo ou adjetivo, que busca especificar as formas de existência e comportamento 

de certos objetos do mundo natural. Todavia, interessa-nos, aqui, quando associado ao 

comportamento humano. De modo sumarizado, a expressão pejorativa “X é um/uma Galinha” 

remete a pessoas que saem com muitos parceiros, podendo ser usada tanto para o sexo 

feminino quanto masculino. Isto é, a expressão remete a comportamentos tidos como 

promíscuos. Contudo, quando associado ao comportamento masculino, a expressão remete à 

virilidade; ao feminino, à vulgaridade. Como observamos, a expressão é um recurso para a 

qualificação do comportamento humano em determinados contextos, sendo o feminino alvo 

de uma crítica mais contundente. 

Da mesma forma, a dimensão argumentativa da peça publicitária é marcada no 

enunciado final “Faça como os animais, não julgue”, propondo uma alteração de 

comportamentos. O que está em evidência é que A [- humano] tem comportamento diferente 

de B [+ humano], sendo o comportamento avaliado em termos positivo ou negativo, isto é, A 

não julga seus semelhantes, e B julga seus semelhantes. O posicionamento assumido pela 

peça publicitária suspende o juízo de valor em relação a comportamentos traduzidos, muitas 

vezes, pela avaliação do vestuário das mulheres etc.  

ANIMAL 

(GALINHA) 

HUMANO 

(MULHER) 
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Desse modo, observa-se como é relevante para o sucesso dessa publicidade explorar 

certos estereótipos arraigados em expressões discriminatórias e contrapô-las, como o fez/faz a 

empresa Reserva, que condena esse tipo de postura, ao visar, enfim, à adesão dos possíveis 

clientes aos seus produtos. 

Assim, entre essas experiências de mundo, não podemos nos fixar exclusivamente 

numa noção de experiência ligada à mente, pois as experiências envolvem mente, corpo, 

razão: 

 

[...] a mente seria “corporificada”, isto é, estruturada através de nossas experiências 

corporais, e não uma entidade de natureza puramente metafísica e independente do 

corpo. Da mesma forma, a razão não seria algo que pudesse transcender o nosso 

corpo: ela é também “corporificada”, pois origina-se tanto da natureza de nosso 

cérebro, como das peculiaridades de nossos corpos e de suas experiências no mundo 

em que vivemos. Com isso, desconstrói-se o dualismo Cartesiano entre corpo e 

mente. (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 28) 

 

 Ou seja, como evidencia Mari (2016), em seus estudos sobre cognição, esses fatores 

suscitam, sociodiscursivamente, questões acerca dos mundos possíveis, com suas imagens, 

pensamentos e narrativas, num algoritmo, dentro de um processo cognitivo que percebe um 

organismo corporificado (corpo), relacionado a um processo neural (cérebro), seus estados 

mentais (mente) e à linguagem (em suas semioses e mutimodalidades): 

 

ORGANISMO: corpo (cérebro (mente (linguagem)))
22

 

 

Cada um dos estágios desse algoritmo se desdobra em muitos outros, pois esse 

organismo vive em um ambiente que é bio-físico-químico-sócio-econômico-cultural-

linguístico-háptico-visual-auditivo-olfativo-gustativo (MARI, 2016), dentro de um processo 

cognitivo que engloba a sensação, a percepção, a emoção, a mente corporificada, entre outros.  

 Nessa perspectiva, como a razão não pode transcender o nosso corpo, também não o 

faz a emoção, sendo, todos nós, seres providos de linguagem(ns): 

 

Dentro de uma visão moderna, superando antigas divisões, a cognição humana 

engloba a linguagem, a memória, o raciocínio lógico, as emoções e a motivação. 

Abrange, pois, nossa capacidade de processar informações e de reagir a tudo o que 

percebemos no mundo e dentro de nós mesmos. (ABREU, 2010, p. 9) 

 

 

                                                 
22

 Mari (2016). 
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A cognição humana é, pois, a capacidade que nós, os humanos, temos de nos adaptar 

às situações mais diversas e mais complexas possível, interconectando, para isso, memória, 

linguagem, raciocínio lógico-matemático e os aspectos afetivos e emocionais como sendo 

funções cognitivas. 

Por sermos seres providos de linguagem, somos a única espécie capaz de enunciar em 

ausências (ABREU, 2010), referenciando lugares e assuntos distanciados do momento e da 

situação de enunciação, propiciando a transmissão de nossa herança cultural às gerações 

subsequentes, o acúmulo de conhecimento e a capacidade de planejar o futuro.  

Essa capacidade é crucial para a manutenção de nossa espécie, relacionando-se, de 

fato, com a nossa sobrevivência. E não falamos apenas de um tipo mais convencional de 

sobrevivência, mas sobreviver por criar e assimilar categorias que nos asseguram uma 

convivência humana, num sentido lato, e uma convivência discursiva, no sentido de, mesmo 

em condições adversas, “reconhecer similaridades entre duas ou mais entidades e colocá-las 

dentro de um mesmo grupo.” (ABREU, 2010, p. 21), como acabamos de fazer em se tratando 

da Figura 4, anteriormente comentada neste capítulo.   

Como se observaram, diferentes formas de conhecimento foram simultaneamente 

evocadas na atividade de significação da peça publicitária, contudo, também sinalizamos que 

aquela matriz conceptual é fortemente orientada e/ou influenciada por aspectos relacionados à 

avaliação de certos comportamentos e interesses por parte dos interlocutores. Devemos 

considerar que, sob esses aspectos, as metáforas conceptuais estão sempre inseridas em um 

contexto situacional mais amplo, estruturado a partir de representações compartilhadas, 

regularidades e/ou restrições do mundo.  

Nesse cenário, entende-se que o ser humano é constituído de uma complexa 

arquitetura mental fundamentalmente neurofenomenológica e realiza um conjunto de 

operações que organiza e orienta a forma como ele se relaciona com o mundo que o rodeia, 

não havendo, portanto, uma divisão cartesiana entre corpo e mente (LAKOFF; JOHNSON, 

2002, p. 28); a percepção que temos da realidade é determinada pelo formato do nosso corpo, 

pelos seus movimentos, pela maneira como nossos sentidos percebem a realidade que nos 

circunda, bem como de acordo com a nossa interação com o mundo, os seres e os objetos: 

 

É o que acontece, quando dizemos um punhado de areia ou duas braçadas de flores. 

Punhado e braçadas são classificadores partitivos, vinculados a partes do corpo 

humano [...]. O mesmo acontece, quando medimos algo à altura de nossas mãos em 

palmos e polegadas [...]. Se estiver longe das mãos, no chão, é mais cômodo usar os 

pés, falando em [...] 10 passos. (ABREU, 2010, p. 30, grifos no original) 
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A linguística cognitiva revela, ainda, que, a partir do nosso corpo, podemos, também, 

efetuar deslocamentos, utilizar os conceitos de frente/trás; alto/baixo; direita/esquerda e, 

ainda, podemos remover e nos desviar de obstáculos em nosso caminho, como seres bípedes 

que somos (ABREU, 2010) e por realizarmos, fisicamente, uma interação entre nossos corpos 

e o ambiente em que vivemos. 

Nesse escopo, Lakoff (1987) concebeu o modelo a que chama de esquemas de imagem 

e, mais tarde, junto com Johnson (LAKOFF; JOHNSON, 1999) continuou esses estudos 

acerca desses padrões estruturais, cotidianos, advindos da nossa experiência sensório-motora, 

e que, geralmente, estruturam conceitos complexos:  

 

Um esquema de imagem é um padrão mental que 

• fornece recorrentemente uma compreensão estruturada de várias experiências e 

• está disponível para uso na metáfora como um domínio de origem para fornecer 

uma compreensão de outras experiências. (Livre tradução)
23

. 

 

 

Como perceberemos, é esse domínio de origem da metáfora, como supramencionado, 

que leva a um domínio alvo, ou seja, a experienciar uma coisa em termos de outra (LAKOFF; 

JOHNSON, 2002, p. 24).  Abordaremos, a seguir, os esquemas de imagem de Lakoff (1987) e 

de Lakoff e Johnson (1999), estudos pioneiros e que servem de inspiração para muitas novas 

pesquisas nessa área. 

Para coadunar com a temática de nossa pesquisa e considerando as práticas discursivas 

selecionadas, será feita, no decorrer da próxima seção deste capítulo, uma análise em que 

serão ilustrados alguns tipos de esquemas de imagem, com exemplos relacionados à 

heteronormatividade, ao heterossexismo ou às sexualidades e identidades de gênero. 

Para isso, levar-se-á em conta que há um aspecto (dimensão) axiológico que, nesse 

caso, tem se apresentado na coletividade como fortemente negativo, e que essa dimensão 

axiológica acerca da diversidade sexual implica a noção de escolha do ser humano, guiada 

pelos valores morais, éticos, estéticos e espirituais, vinculados à sociedade e sua historicidade 

tradicionalmente patriarcais e heterossexuais. 

O ser humano, a fim de fazer escolhas, busca padrões recorrentes – os esquemas de 

imagem –, os quais dão coerência e estruturação a nossas experiências: 

 

                                                 
23

An image schema is a mental pattern that 

 recurrently provides structured understanding of various experiences, and 

 is available for use in metaphor as a source domain to provide an understanding of yet other experiences. 

(IMAGE SCHEMA, 1987)
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Um esquema de imagem é um padrão dinâmico recorrente de nossas  interações 

perceptuais e programas motores que proporcionam coerência e estrutura para nossa 

experiência. ... ‘Experiência’ ... deve ser entendida com um sentido amplo, muito 

rico, incluindo dimensões perceptuais básicas, de programa motor, emocionais, 

históricas, sociais e linguísticas. (Livre tradução)
24

 

 

 

Heteronormativamente falando, ao se considerar o recipiente metaforizado do corpo 

LGBT – e também o do corpo heterossexual, porque um se referencia a partir do outro –, além 

de se considerar o “armário”, os (des)equilíbrios, os bloqueios e as forças que dinamizam os 

sujeitos, os esquemas de imagem revelam rupturas sociais que impõem, muitas vezes, ao 

LGBT viver num lugar social periférico ou fronteiriço, demarcado pela matriz hegemônica 

heterossexual, como veremos nos textos analisados neste e em outros capítulos. 

Antes de adentrarmos no terreno mais específico das análises, contudo, pretendemos 

tratar – num enfoque teórico – dos esquemas de imagem sob o ponto de vista linguístico-

cognitivo. 

 

4.2 Os esquemas de imagem 

 

Em síntese, as práticas discursivas, sob o viés cognitivo, são entendidas como 

emergências de padrões conceptuais estruturados a partir de uma complexa rede cognitiva que 

envolve o linguístico, o histórico e o cultural. Nesse âmbito, considerando os esquemas 

imagéticos como representações dinâmicas análogas de relações espaciais e movimento no 

espaço, Lakoff e Johnson (2002) mostram que grande parte das metáforas está relacionada à 

nossa orientação espacial – noções como em cima–embaixo, dentro–fora, frente–atrás, 

centro–periferia, entre outras, emergem do fato de termos um corpo como o que temos e 

interagirmos como interagimos com o nosso ambiente físico.  

Por conseguinte, os Esquemas Imagéticos estariam, pois, fundamentalmente ligados à 

experiência, mais especificamente, aos padrões de interações que estabelecemos por meio do 

nosso corpo e o modo como percebemos por meio dele o mundo. Por outro lado, de acordo 

com a teoria, experiências físicas diretas como aquelas não são, entretanto, só inerentes ao 

tipo de corpo que temos, mas envolvem certos pressupostos psicossociais e culturais 

(LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 57). 
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 An image schema is a recurring dynamic pattern of our perceptual  interactions and motor programs that gives 

coherence and structure to  our experience. … ‘Experience’ … is to be understood in a very rich, broad sense as 

including basic perceptual, motor-program, emotional,  historical, social and linguistic dimensions. (JOHNSON, 

1987: xiv, xvi apud HAMPE, 2015, p. 1) 
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Entretanto, apesar de toda experiência ter uma base cultural, ainda é possível fazer 

uma distinção entre experiências mais físicas (como subir ou descer uma escada, virar à 

direita ou à esquerda em uma rua, entrar ou sair de um recinto, etc.) e experiências mais 

culturais (como ministrar uma aula, assistir a um julgamento, a um espetáculo artístico, etc.). 

Dessa forma, podemos, por exemplo, derivar um roteiro comum de uma multiplicidade de 

experiências físicas que contemplem o modo como os objetos se movem no espaço e/ou como 

nos movemos – nós mesmos – em relação a eles, cujos aspectos estão relacionados à tempo-

espacialidade desse corpo com o ambiente (verticalidade, horizontalidade, dimensionalidade, 

volume, etc.). Dessa atividade de deslocamento, seja de um objeto, seja do próprio corpo, 

compartilham-se determinados esquemas básicos que contribuem e permeiam 

significativamente o modo como conceptualizamos o mundo e nossas relações intersubjetivas.  

Nessa direção, acreditamos que seja possível compreender cognitivamente, em certa 

extensão, muito do pensamento que sustenta os discursos discriminatórios e de patologização 

das sexualidades não heteronormativas, por meio da descrição e análise dos esquemas de 

imagem a eles subjacentes.  

Assim, percebe-se, ao serem considerados esses discursos discriminatórios e de 

patologização dos corpos, que 

 

[...] o grande desafio não é apenas assumir que as posições de gênero e sexuais se 

multiplicaram e, então, que é impossível lidar com elas apoiadas em esquemas 

binários; mas também admitir que as fronteiras vêm sendo constantemente 

atravessadas e – o que é ainda mais complicado – que o lugar social no qual alguns 

sujeitos vivem é exatamente a fronteira. [...] (LOURO, 2001, p. 1, grifos nossos).   

  

Embora exista certa dificuldade em operar com conceitos como esse, esquema de 

imagem, seja em função de generalidade e/ou abstração, buscaremos associá-lo a formas de 

sexualidade decorrentes dessa nova compreensão do corpo e dos hábitos a ele associados. 

Contudo, sinalizamos que os esquemas de imagem e a sua constituição não são proposições 

objetivas de relações abstratas, nem proposições específicas entre os símbolos e a realidade 

objetiva. Também não possuem a especificidade de imagens mentais ricas e detalhadas.  Ou 

seja, essas imagens organizam, de forma esquemática e generalizada, certos conceitos, em 

suas especificidades e características.  

Desse modo, esses esquemas operam em um nível de generalidade e abstração sobre 

imagens ricas, producentes, concretas, todavia, há de se investigar se operamos, de fato, com 

imagens congeladas de uma tradição sobre a sexualidade na sociedade hodierna. Aliás, como 

essas compreensões do corpo e dos hábitos a ele associados, por meio do discurso em 
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ambiente virtual, emergem em termos de padrões conceptuais – metafóricos e de esquemas de 

imagem.      

Evidentemente que, diante dessa forma esquemática, deve haver um padrão e uma 

organização para as ações, percepções e concepções dos produtores de discursos 

discriminatórios, a fim de que essas experiências possam ser compreendidas e racionalizadas, 

raciocinadas. 

Nesse sentido, podemos confirmar que os esquemas de imagem constituem padrões 

recorrentes, os quais se repetem em uma variedade de domínios corporificados, estruturando 

nossas experiências como seres humanos. Nessa direção, parecem profícuos para a 

investigação do processo de categorização e metaforização da sexualidade não 

heteronormativa.  

Como dito anteriormente, esses padrões surgem, para nós, seres humanos, como 

estruturas significativas, principalmente no nível de nossos movimentos corporais pelo 

espaço, de nossa manipulação de objetos e de nossas interações perceptuais. Assim, então, os 

esquemas de imagem possuem um caráter dinâmico, pois são concebidos como estruturas 

organizadoras de nossas experiências e de nossa compreensão. Uma vez estruturados esses 

esquemas, eles podem servir de matrizes conceptuais de muitas manifestações linguístico-

discursivas. 

Numa caracterização sinóptica dos esquemas de imagem, da concepção original de 

Lakoff (1987), na obra Women, Fire and Dangerous Things. What Categories reveal about 

the Mind, Hampe (2015) nos traz:  

 

- Os esquemas de imagens são gestalts altamente esquemáticos que capturam 

contornos estruturais de experiência sensório-motora, integrando informações de 

múltiplas modalidades. 

- Os esquemas de imagem existem como padrões contínuos e análogos sob 

consciência consciente, a priori e independentemente de outros conceitos.  

- Como gestalts, os esquemas de imagem são estruturados internamente, isto é, 

constituídos por muito poucas partes relacionadas, e altamente flexíveis. Essa 

flexibilidade se torna evidente em numerosas transformações que sofrem em vários 

contextos experienciais, todos estes intimamente relacionados aos princípios 

(gestálticos) perceptuais. (Livre tradução)
25

 

                                                 
25

 – Image schemas are directly meaningful (“experiential”/ “embodied”), preconceptual structures, which arise 

from, or are grounded in, human recurrent bodily movements through space, perceptual interactions, and ways of 

manipulating objects. 

– Image schemas are highly schematic gestalts which capture the structural contours of sensory-motor 

experience, integrating information from multiple modalities.  

– Image schemas exist as continuous and analogue patterns beneath conscious awareness, prior to and 

independently of other concepts. 

– As gestalts, image schemas are both internally structured, i.e., made up of very few related parts, and highly 

flexible. This flexibility becomes manifest in the numerous transformations they undergo in various experiential 
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Nesse âmbito, a interação dos organismos vivos com o ambiente se dá em termos de 

um processo gestáltico, cuja dinâmica se instancia na relação com seu entorno, de modo que a 

noção de esquemas gestálticos estaria relacionada à performance cognitiva do ser humano na 

correlação “corpo” e “ambiente”, no processo de significação traduzido, por exemplo, na 

dinâmica dos esquemas de imagem.   

Dessa compreensão acerca do que as categorias revelam sobre a mente, 

relacionaremos e explicitaremos, entre os esquemas de imagem, a partir dos tipos de interação 

física entre nossos corpos e o ambiente em que vivemos, conforme Lakoff e Johnson (1999), 

os seguintes esquemas de imagem: do EQUILÍBRIO
26

, do PERCURSO, do CONTATO, do 

BLOQUEIO, do CONTAINER e da DINÂMICA DE FORÇAS.   

 

4.2.1 O esquema do EQUILÍBRIO  

 

O esquema do EQUILÍBRIO (BALANCE schema) é um esquema que tem sua 

origem, surgimento, a partir do fato de que temos – para andar – que manter a nossa posição 

ortostática, ou seja, a posição vertical, ereta, lembrando-se de que a posição significa o lugar 

ocupado por um corpo.  

Por meio do esquema do EQUILÍBRIO, estrutura-se a metáfora que está relacionada à 

posição, isto é, à situação espacial de um corpo, definida em relação a um ou vários pontos de 

referência fora dele, observando-se o lugar ocupado por esse corpo, de modo que, para um 

esquema como esse, a ideia central seria a de que um corpo tende (deveria) a se ajustar a um 

eixo. 

 

4.2.1.1 A visão newtoniana do EQUILÍBRIO 

 

Podendo traçar um paralelo com as Leis de Newton, o equilíbrio newtoniano é 

estabelecido quando a soma das forças que agem sobre um corpo é nula, ou seja, igual a zero. 

De acordo com a Primeira Lei de Newton, quando a resultante das forças que atuam sobre um 

corpo é nula, o corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo 

uniforme
27

. 

                                                                                                                                                         
contexts, all of which are closely related to perceptual (gestalt) principles. (HAMPE, 2015, p. 2-3, grifos no 

original) 

 
26

 Os esquemas de imagem são sempre transcritos, convencionalmente, em letras maiúsculas. 
27

 Do livro Princípios de Física. Mecânica Clássica e Relatividade (SERWAY; JEWETT JR., 2014). 
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Como, para ficar em posição ortostática ou nos mover, utilizamos nosso sistema 

neurológico de propriocepção, temos também incorporados os conceitos de equilíbrios 

estático e dinâmico
28

. Podemos, por exemplo, derivar uma sequência comum de uma 

multiplicidade de experiências físicas (e epistemológicas) que contemplem esse esquema. 

Dessa atividade de EQUILIBRAÇÃO, seja de um objeto, seja do próprio corpo, compartilha-

se um esquema, podendo ser representado fundamentalmente por duas dimensões, a saber:  

 

a) Equilíbrio estático: Quando o objeto está em repouso. 

b) Equilíbrio dinâmico: Quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme.  

Além disso, o equilíbrio dinâmico pode ser compreendido por três tipos: estável, 

instável ou indiferente. 

1) Equilíbrio dinâmico estável: ao se realizar um pequeno deslocamento do corpo em 

relação à sua posição de equilíbrio, quando este é abandonado, retorna à posição 

inicial. 

2) Equilíbrio dinâmico instável: ao retirar o corpo da sua posição de equilíbrio, ele 

tende a se afastar ainda mais dela, quando abandonado. 

3) Equilíbrio dinâmico indiferente: ao ser deslocado, o corpo permanece em 

equilíbrio, em uma nova posição.
29

  

 

A propriocepção, tradicionalmente, também denominada como cinestesia é o termo 

utilizado para nomear a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição 

e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação 

às demais, sem utilizar a visão
30

. 

Trata-se, nesse caso, do sentido da percepção de movimento, peso, resistência e 

posição do corpo, provocado por estímulos do próprio organismo, não podendo esse 

equilíbrio de força, de massa, de luz, etc. ser apropriado aos esquemas de imagem de 

EQUILÍBRIO da metáfora conceptual, corporificada. O modelo cognitivo do EQUILIBRIO e 

sua variação são produtivos, em termos analíticos, nesta tese, do processo metafórico do 

corpo LGBT porque nos auxilia a demonstrar como, nos discursos heteronormativos, vigora 

uma concepção de não equilíbrio do corpo/sexualidade homossexual em contraposição ao 

corpo/sexualidade heterossexual. Igualmente, as metáforas, cuja base se dê a partir desse 

                                                 
28

 Do livro Princípios de Física. Mecânica Clássica e Relatividade (SERWAY; JEWETT JR., 2014). 
29

 Não assumimos o compromisso de tecer uma análise acerca dessas questões. Apenas buscamos demonstrar 

como essa noção de equilíbrio, em outras áreas, guarda certas especificidades. 
30

 Disponível em: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/4518, último acesso em: 12 jul. 2017. 

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/4518
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esquema, servem tanto para conceptualizar a vulnerabilidade, o desajuste, a patologia desse 

corpo quanto ao funcionamento e à complexidade na compressão de sua natureza para esses 

grupos, realizando, por vezes, um efeito contrário, ao desnudar a instabilidade/fragilidade da 

sexualidade heteronormativa, ou seja, a sua autoafirmação.   

Ao compará-los com as leis newtonianas da física, notamos que negam, assim como o 

faz a sociedade heteronormativa, uma relação gestáltica, por relacionar ao corpo um caráter de 

dissociação, ao dizer que a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula. 

Essa resultante nula vai de encontro a um caráter social, de resistência, pelos conflitos 

históricos, pois, conforme Bohn (2013), as identidades não são homogêneas nem 

permanentes, pelo contrário, são inacabadas, em um mundo diverso e multicultural.  

 

4.2.1.2 O EQUILÍBRIO no corpo LGBT 

 

Assim, podemos estruturar, de acordo com o Exemplo 5, que se segue, a partir dos 

esquemas de imagem, padrões estruturais cotidianos, oriundos das nossas experiências 

sensório-motoras, para a elaboração de conceitos complexos: 

 

Exemplo 5: Excerto do livro As heroínas saem do armário: literatura lésbica 

contemporânea 
 

Em um de seus livros, Edward Macrae diz que em 1978 (olha como isso é antigo!) o grupo 

homossexual paulista Somos lançou uma carta de protesto que afirma que “... a homossexualidade 

ameaça o poder que certos grupos detinham na sociedade por contestar [...] a ideologia onde um ser 

(o macho) domina o outro (a fêmea) com uma finalidade (a reprodução)”. 

Trocando em miúdos: a questão da homossexualidade é muito séria, pois balança, questiona as 

relações de poder.
 
(FACCO, 2003, p. 24). 

  

 

No conceito de BALANÇA (verbo balançar), em destaque nesse texto, o esquema do 

EQUILÍBRIO – sob o ponto de vista, aqui, da heteronormatividade – demonstra essa 

dinâmica de instabilidade e de mudanças de posicionamento em se tratando da questão 

homossexual, em nossa sociedade, diante da situação espacial de um corpo (o LGBT), 

definida em relação a um ou vários pontos de referência fora dele, ou seja, aos lugares dos 

demais corpos na sociedade, tais como o corpo heterossexual. 

Quando esse assunto, a homossexualidade, sai da “zona de conforto social”, 

hegemônica (ou seja, do controle e da repressão da sociedade heteronormativa), e é colocado 

na pauta de discussões entre segmentos sociais, isto é, quando esse assunto se desloca de um 

grupo homossexual e se estende para outros nichos, como o heterossexual, retira-se (ou 
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afasta-se) a sua posição de EQUILÍBRIO, elaborando-se conceitos complexos para algo 

(cotidiano) como o corpo: coloca-se em (DES)EQUILÍBRIO o lugar ocupado tanto pelo 

LGBT quanto pelo heterossexual.   

 Além disso, na sociedade atual, pode-se dizer que essa posição de EQUILÍBRIO tem 

sofrido deslocamentos que colocam o assunto (a homossexualidade) em posições de 

EQILÍBRIO, digamos, mais dinâmicas, para retomar a perspectiva newtoniana, pelas relações 

de poder presentes no dia a dia, determinando as correlações de força e fazendo com que esse 

assunto passe a ser questionado social e culturalmente, isto é, que ele seja visto como 

existente, de fato – embora seja rechaçado pelas hegemonias sexuais, dispostas nos diversos 

grupos sociais empoderados social e sexualmente. 

 Desse modo, entende-se a importância desse esquema de imagem do EQUILÍBRIO: a 

situação espacial do corpo LGBT é definida (pelos pontos de referência fora dele), mas 

também contidos nele mesmo, em relação ao corpo heterossexual, pertencente à matriz 

hegemônica socialmente.  

Vejamos o Exemplo 6: 

 

Exemplo 6: Texto “Caso de menino espancado pelo pai por ser gay cria polêmica no 

Facebook” 

 
 

A presidente da ATMS (Associação das Travestis de Mato Grosso do Sul) Cris Stefanny se 

pronunciou no post: “[...] não basta ser homossexual para se ofender com uma covardia sem 

tamanha como esta, a qual foi pratica por um pai desequilibrado e HOMOFOBICO. A sua atitude 

mostra sua frustração em relação a sua própria sexualidade, o que vc fala e mostra, é que vc é um 

ser também desequilibrado, um bárbaro enlouquecido e furioso que não respeita as pessoas e suas 

sexualidades, mas não te espante porque o castigo divino não vem mais a galope vem a avião hoje 

em dia, pode ter certeza que se esta sua atitude não for um reflexo de homossexualidade enrustida, 

no minimo logo vc terá descobertas de alguém de sua família que seja homossexual, e quero ver se 

vai também espancar, pois se sim adoraria ver vc também na cadeia por suas atitudes imundas” 

[...]”  (VERÃO, 2013, grifo no original). 

  

 

Exemplo 7: Comentário de internauta 
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(Disponível em: 

https://www.facebook.com/EEOPDML/photos/basw.AbrJemBht_ABRaP_wLFgBV5owaa3Dm6bdrU1R5O90YTv1gosJOxXp9j34jTev8fhUJc36s_5jDTG0GddMsifWaMr2HbxenKDi4R4
1yOE-gLI_RD53J6-c_Mu317eeP8KO_nZ9BKQhaA1hz9n-ECbgqOpXTlKubpvi-
SrvJZEyFQ4mUSdpXagcawJuzFz3c3dH_E.1053092118040328.416878591707293.1227363917325419.966997970028683.1646824855379321.966997243362089/1053092118040328/?ty

pe=1&opaqueCursor=AboRq0SC4azqBLgT233ZMIhIvsCeRq-
LGDze3HIcSGMf6m6gmsukVIkiATQpwuSZ8QQ0SU862owmjihKslrD6UrZsJJiTRon18zONazW0ZuE_cUh9H6uesrdho07fY841t1nntNU-

rQJ5DNDlFlKdCyW9ImaNL864fAI58mfNaOOlNV5_txJTOFQn2LocpQfQTDQCmZ8lGVcpjExL0dvwrd7KzqHczHa6MLugOBf2bKKFYqbUUWDGP1X6Mh9i0Vtmess9zcvJcmv3qJq
onU19jZWUQ2b1x9WG89L_pAYVbk4Mtu0rPIp2dd_iMzu6EY6V2wyi68JXW72QRDHELTbMtkGxWr_ZA6TLxZNsriRhi1wACWrSP4-

qTviXDXj2f0Oq0akgj8yeoK3po2KbfPr73Avw10N-rVSePrU6S01YawmFYATDSVYYFK7HExCfqeRLvs9Tl5kvQa4AmvNk8NVbrF1OjHBcYEiARzwiv1PyB8wsDhI2B-
FwCe9mcmDlULP15-gRtj-1re1hSvFK6AqYam93Mnjm2pfzA9a1lU42nT1-P7YLy3_9q7jQMDmen4lYYKKdnbSPaOre8H2_qNPdxJOC82NAIw3eHGLGt7OGVZFhQ&theater, acesso 

em: 02 maio 2018.) 

 

Em relação às manifestações discursivas anteriores, destacamos alguns aspectos. O 

comentário de Cris Stefanny critica e repudia a atitude do pai agressor. E há o comentário de 

um internauta que, ao publicar a notícia sobre o espancamento do jovem em sua página 

pessoal no Facebook, colocou a seguinte legenda “O VIADINHO FICOU IGUAL A UMA 

ZEBRA TODO MALHADO KKKKKKKKK”, demonstrando desrespeito e sarcasmo em 

relação à situação de violência vivenciada pelo jovem. 

Nas circunstâncias aludidas na matéria (polêmica entre os posicionamentos), 

evidencia-se que as questões de ordem enunciativa mostram, cada vez mais, sua importância 

para a investigação da compreensão em torno da sexualidade. No contexto mais amplo, 

envolvendo primeiro o comentário do internauta e, posteriormente, a intervenção de Cris 

Stefanny, podemos estabelecer, metonimicamente, dois grupos socioideológicos em posições 

antagônicas, a saber: i) dos sujeitos que se opõem ao homoafetivo, agindo em favor da 

repressão, da hostilidade contra as sexualidades homoafetivas; e ii) dos sujeitos que se opõem 

ao heteronormativo, agindo  em favor da liberdade de gênero e de orientação sexual; da não 

repressão às sexualidades. 

Veja-se, nesse sentido, o Diagrama 2: 

 

 

 

ACP 

https://www.facebook.com/EEOPDML/photos/basw.AbrJemBht_ABRaP_wLFgBV5owaa3Dm6bdrU1R5O90YTv1gosJOxXp9j34jTev8fhUJc36s_5jDTG0GddMsifWaMr2HbxenKDi4R41yOE-gLI_RD53J6-c_Mu317eeP8KO_nZ9BKQhaA1hz9n-ECbgqOpXTlKubpvi-SrvJZEyFQ4mUSdpXagcawJuzFz3c3dH_E.1053092118040328.416878591707293.1227363917325419.966997970028683.1646824855379321.966997243362089/1053092118040328/?type=1&opaqueCursor=AboRq0SC4azqBLgT233ZMIhIvsCeRq-LGDze3HIcSGMf6m6gmsukVIkiATQpwuSZ8QQ0SU862owmjihKslrD6UrZsJJiTRon18zONazW0ZuE_cUh9H6uesrdho07fY841t1nntNU-rQJ5DNDlFlKdCyW9ImaNL864fAI58mfNaOOlNV5_txJTOFQn2LocpQfQTDQCmZ8lGVcpjExL0dvwrd7KzqHczHa6MLugOBf2bKKFYqbUUWDGP1X6Mh9i0Vtmess9zcvJcmv3qJqonU19jZWUQ2b1x9WG89L_pAYVbk4Mtu0rPIp2dd_iMzu6EY6V2wyi68JXW72QRDHELTbMtkGxWr_ZA6TLxZNsriRhi1wACWrSP4-qTviXDXj2f0Oq0akgj8yeoK3po2KbfPr73Avw10N-rVSePrU6S01YawmFYATDSVYYFK7HExCfqeRLvs9Tl5kvQa4AmvNk8NVbrF1OjHBcYEiARzwiv1PyB8wsDhI2B-FwCe9mcmDlULP15-gRtj-1re1hSvFK6AqYam93Mnjm2pfzA9a1lU42nT1-P7YLy3_9q7jQMDmen4lYYKKdnbSPaOre8H2_qNPdxJOC82NAIw3eHGLGt7OGVZFhQ&theater
https://www.facebook.com/EEOPDML/photos/basw.AbrJemBht_ABRaP_wLFgBV5owaa3Dm6bdrU1R5O90YTv1gosJOxXp9j34jTev8fhUJc36s_5jDTG0GddMsifWaMr2HbxenKDi4R41yOE-gLI_RD53J6-c_Mu317eeP8KO_nZ9BKQhaA1hz9n-ECbgqOpXTlKubpvi-SrvJZEyFQ4mUSdpXagcawJuzFz3c3dH_E.1053092118040328.416878591707293.1227363917325419.966997970028683.1646824855379321.966997243362089/1053092118040328/?type=1&opaqueCursor=AboRq0SC4azqBLgT233ZMIhIvsCeRq-LGDze3HIcSGMf6m6gmsukVIkiATQpwuSZ8QQ0SU862owmjihKslrD6UrZsJJiTRon18zONazW0ZuE_cUh9H6uesrdho07fY841t1nntNU-rQJ5DNDlFlKdCyW9ImaNL864fAI58mfNaOOlNV5_txJTOFQn2LocpQfQTDQCmZ8lGVcpjExL0dvwrd7KzqHczHa6MLugOBf2bKKFYqbUUWDGP1X6Mh9i0Vtmess9zcvJcmv3qJqonU19jZWUQ2b1x9WG89L_pAYVbk4Mtu0rPIp2dd_iMzu6EY6V2wyi68JXW72QRDHELTbMtkGxWr_ZA6TLxZNsriRhi1wACWrSP4-qTviXDXj2f0Oq0akgj8yeoK3po2KbfPr73Avw10N-rVSePrU6S01YawmFYATDSVYYFK7HExCfqeRLvs9Tl5kvQa4AmvNk8NVbrF1OjHBcYEiARzwiv1PyB8wsDhI2B-FwCe9mcmDlULP15-gRtj-1re1hSvFK6AqYam93Mnjm2pfzA9a1lU42nT1-P7YLy3_9q7jQMDmen4lYYKKdnbSPaOre8H2_qNPdxJOC82NAIw3eHGLGt7OGVZFhQ&theater
https://www.facebook.com/EEOPDML/photos/basw.AbrJemBht_ABRaP_wLFgBV5owaa3Dm6bdrU1R5O90YTv1gosJOxXp9j34jTev8fhUJc36s_5jDTG0GddMsifWaMr2HbxenKDi4R41yOE-gLI_RD53J6-c_Mu317eeP8KO_nZ9BKQhaA1hz9n-ECbgqOpXTlKubpvi-SrvJZEyFQ4mUSdpXagcawJuzFz3c3dH_E.1053092118040328.416878591707293.1227363917325419.966997970028683.1646824855379321.966997243362089/1053092118040328/?type=1&opaqueCursor=AboRq0SC4azqBLgT233ZMIhIvsCeRq-LGDze3HIcSGMf6m6gmsukVIkiATQpwuSZ8QQ0SU862owmjihKslrD6UrZsJJiTRon18zONazW0ZuE_cUh9H6uesrdho07fY841t1nntNU-rQJ5DNDlFlKdCyW9ImaNL864fAI58mfNaOOlNV5_txJTOFQn2LocpQfQTDQCmZ8lGVcpjExL0dvwrd7KzqHczHa6MLugOBf2bKKFYqbUUWDGP1X6Mh9i0Vtmess9zcvJcmv3qJqonU19jZWUQ2b1x9WG89L_pAYVbk4Mtu0rPIp2dd_iMzu6EY6V2wyi68JXW72QRDHELTbMtkGxWr_ZA6TLxZNsriRhi1wACWrSP4-qTviXDXj2f0Oq0akgj8yeoK3po2KbfPr73Avw10N-rVSePrU6S01YawmFYATDSVYYFK7HExCfqeRLvs9Tl5kvQa4AmvNk8NVbrF1OjHBcYEiARzwiv1PyB8wsDhI2B-FwCe9mcmDlULP15-gRtj-1re1hSvFK6AqYam93Mnjm2pfzA9a1lU42nT1-P7YLy3_9q7jQMDmen4lYYKKdnbSPaOre8H2_qNPdxJOC82NAIw3eHGLGt7OGVZFhQ&theater
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 Diagrama 2 - Sexualidades 

  

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O comentário da presidente da ATMS explicita a compreensão de que tanto a atitude 

violenta do pai do menor agredido, relatada na matéria, quanto a de internautas intransigentes, 

como Ailton Cardoso Paixão, que apoiam a atitude violenta e discriminatória contra 

homossexuais, são reflexos de um DESEQUILÍBRIO psicoemocional, provavelmente, 

segundo ela, de uma sexualidade homossexual reprimida – “[...] se esta sua atitude não for um 

reflexo de homossexualidade enrustida [...]”. Interessantemente, é de se estranhar essa opção 

argumentativa da internauta. Ao delegar a atitude de crueldade e desrespeito por parte desses 

dois agentes (o agressor e o internauta que zomba do fato) a um desequilíbrio resultante de 

uma suposta “homossexualidade” reprimida, estaria Cris Stefanny colaborando para a 

patologização da homossexualidade? Isto é, contrariamente, contribui-se para essa 

compressão do homossexual como “não equilibrado”, “desajustado”? Ou demonstra-se que a 

defesa do heteronormativismo é de fato uma atitude patológica? Haveria uma dubiedade em 

termos de sentido, no comentário da internauta?  

Assim, observe-se, a seguir, o caminho gerador dessa violência, no Diagrama 3: 

 

Diagrama 3 - Patologização e violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A patologização determina a sexualidade que, ao mesmo tempo, afeta a 

heteronormatividade (a intolerância com o outro) e a homoafetividade (o medo de assumi-la) 

e gera, em consequência, a violência, praticada por uns, sofrida por outros.   

Por outro lado, não se pode negar que o discurso dessa internauta pretende tornar 

patológica não a sexualidade dos sujeitos envolvidos na polêmica, mas sim as atitudes 

desmedidas em relação às sexualidades não heteronormativas – ou seja, são patológicas as 

atitudes homofóbicas, heteronormativas de violência, agressividade, hostilidade contra 

LGBTs. Portanto, toda patologização da sexualidade parece evidenciar um ESQUEMA 

“EQUILIBRIO>DESEQUILIBRIO”, como se apresenta Diagrama 4:  

 

Diagrama 4 - Patologização da sexualidade 
PATOLOGIZAÇÃO DA SEXUALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nessa medida, há um EQUILÍBRIO quando o corpo realiza um pequeno deslocamento 

em relação à sua posição e, em seguida, retorna à posição inicial, ou seja, polemiza-se de seus 

lugares de sujeitos, sendo pró ou contra a homossexualidade, como sujeitos que estabelecem 

uma tensão, que se pode dizer virtual. Ao se posicionarem sobre a homofobia do pai, temos 

duas tendências: a primeira (a), condenando, repudiando e denunciando a atitude violenta do 

pai agressor, bem como dos que apoiam tais medidas agressivas; e, a segunda (b), 

colaborando e reproduzindo atitudes discriminatórias ao banalizar a atitude violenta do pai 

agressor por meio do deboche. 

A conceptualização do esquema imagético EQUILIBRIO se dará a partir da avaliação 

que estes sujeitos fazem da situação de violência. Assim para (a) a atitude do pai é fruto de 

um desequilíbrio (fruto de algum tipo de patologia): “A sua atitude mostra sua frustração em 

relação a sua própria sexualidade, o que vc fala e mostra, é que vc é um ser também 
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desequilibrado, um bárbaro enlouquecido e furioso que não respeita as pessoas e suas 

sexualidades”. E para (b), a atitude do pai parece não representar uma atitude desmedida, 

sendo encarada com escárnio (a patologia seria a homossexualidade do jovem) “O 

VIADINHO FICOU IGUAL A UMA ZEBRA TODO MALHADO KKKKKKKKK”. Nesse 

comentário, acentua-se o desprezo à vítima, associando-a a animais (veadinho e zebra), 

portanto, certa patologização de um comportamento tomado como não natural (a 

homossexualidade), sendo a violência paterna uma forma de combatê-la. 

Isso revela a instabilidade vivenciada por aquele que está experienciando seu coming 

out, com essa abertura do armário causando uma visibilidade às avessas (sair do armário não é 

libertar-se!), com a percepção dos riscos de discriminação, preconceito e violência a que estão 

sujeitos os homossexuais. 

Em relação ao fato noticiado, esse ser jamais será o mesmo – se se considera o 

conceito geral de família, obviamente – depois de passar pelo crivo da generalidade sexual 

heteronormativa, em seus critérios homofóbicos, diante de um ente familiar que o descarta, 

que o descaracteriza, sob o ponto de vista filial. 

O DESEQUILÍBRIO, aqui, é visto na instituição social família, provocando essa 

instabilidade, por forças antagônicas que se operam nas relações de poder – nesse caso, pai 

versus filho. E, mesmo nessas relações consideradas mais íntimas, percebe-se como a 

homofobia consegue sobrepor-se ao lado afetivo, paterno, familiar, de forma perversa (o pai 

espanca o filho por “condenar” sua orientação sexual), expondo-se a homofobia nas famílias 

de pessoas LGBTs e descartando-se esses corpos. 

Ou seja, a mudança da posição hegemônica de origem, que é o lugar do heterossexual, 

é conceptualizada, por alguns sujeitos, como o DESEQUILÍBRIO em relação à sexualidade 

almejada por aqueles. Consequentemente, o corpo LGBT está numa situação espacial fora do 

centro, mais especificamente na fronteira ou na periferia da matriz sexual. 

Acerca dessa matriz sexual, veja-se o Diagrama 5, que se segue: 
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Diagrama 5 - Matriz sexual 
MATRIZ SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Até aqui parece certo que os estudos da sexualidade e da linguagem exigem uma 

atitude reflexiva tanto em torno dos aspectos psicossociais e culturais da sexualidade quanto 

de que devemos entender o caráter peculiar dos processos de significação, sem que estejamos 

ortodoxamente limitados a quadros teóricos. O principal desafio na descrição e análise do 

esquema anterior é explicar como esses padrões de significados/sentidos podem ser 

estruturados, organizados e compreendidos em termos das práticas sociais e discursivas dos 

agentes envolvidos.  

Esse esquema, entre outros que veremos mais adiante, possibilita-nos conciliar as 

diversificadas dimensões do modo como os seres humanos processam sua vivência no mundo 

e, assim, também, sua sexualidade. Ao propormos duas representações desses lugares 

(EQUILIBRIO>DESEQUILIBRIO) para essas manifestações da sexualidade, retomamos um 

pouco como os sujeitos fazem emergir nos discursos essa tensão, delegando ao outro o lugar 

do DESEQUILIBRIO e o de si como o do EQUILIBRIO, em se tratando da matriz 

hegemônica.  

Passar de um quadro a outro representa, de acordo com as áreas pontilhadas nesse 

esquema, realizar uma conversão que expõe aquele que vive sob o controle da 

heteronormatividade – pelo dispositivo do armário – ao DESEQUILÍBRIO, porque seria esse, 

certamente, um equilíbrio forjado pelo não coming out.  
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Por outro lado, sair do armário, superando todas as forças contrárias, representaria 

libertar-se da matriz hegemônica, ao resistir, dando o “grito” de liberdade, com o 

EQUILÍBRIO. 

 Nessa medida, entendemos que os esquemas imagéticos podem ser operacionalizados 

de modo a atender às demandas analíticas e explicativas do nosso trabalho. A necessidade de 

se fazer gerar, pelo discurso, um efeito de adesão a determinados posicionamentos, para além 

de sentimentos contrários e/ou desagregadores, ao conceptualizar algo como estando ou não 

em EQUILÍBRIO, demonstra que a categoria que ocupa a primeira posição assume um status 

positivo enquanto a segunda, um status negativo.  

É importante também compreender que, no estágio seguinte do esquema – no qual os 

valores são invertidos – ocupa-se um status positivo ao se desprender de certas amarras 

hegemônicas e realizar o coming out. Aqui, a adesão a um posicionamento hegemonicamente 

contrário gera, no corpo, o EQUILÍBRIO necessário, enquanto permanecer no lugar do 

hegemônico do simbolicamente aceito, gera um status negativo, pelo controle 

heteronormativo que se mantém. 

Ou seja, estar no armário pode ser um EQUILÍBRIO simbólico, porque, de fato, 

busca-se o desejo de satisfazer aos outros, de fazer parte, e não a subjetividade do sujeito 

homossexual; “estar” heteronormativo pode, sim, ser gerador de DESEQUILÍBRIO. Assim, o 

oposto (ser homoafetivo) seria um modo de libertar o corpo da matriz hegemônica, suficiente 

para desestabilizar o DESEQUILÍBRIO, transformando-o em EQUILÍBRIO. 

Dessa maneira, a atualização dos esquemas imagéticos no projeto discursivo dos 

interlocutores desempenha, em nossa interpretação, uma importante base para o processo de 

metaforização e categorização da sexualidade heteronormativa e/ou homoafetiva
31

. Portanto, é 

frequente, no discurso heteronormativo, a homossexualidade como sendo uma abominação, 

uma doença, um crime, tal como se pode ilustrar a seguir: 

 

Exemplo 8: de comentário de internauta 

 

                                                 
31

 As análises realizadas apresentam, em seu bojo, uma compreensão de como a sexualidade heteronormativa 

também é conceptualizada nos discursos, porque, ao se considerar a homossexualidade, também está se 

considerando a heterossexualidade (e vice-versa), porque um termo se referencia a partir do outro, de acordo 

com o lugar social e o discursivo desses sujeitos, numa dada cena enunciativa.   
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(Disponível em: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013320095355, acesso em: 02 maio 2018.) 

 

O comentário desse internauta é marcado por pontos significativos discutidos até aqui. 

Inicialmente, destacamos a opção discursiva “não tenho nada contra o tal do viado” e, logo 

em seguida, o elemento contrapositivo MAS, encadeando um insulto a pessoas de orientação 

sexual homoafetiva: “mais acho que se eles querem dar a bunda vai la nos infernos pro 

capeta”. Em seguida, vale-se de um discurso religioso que justificaria sua repulsa ao 

comportamento homoafetivo, como se observa em “no principio Deus fez o homem do pó da 

terra e a mulher [...]”. E, por fim, apresenta um discurso que exalta o caráter heteronormativo, 

ao dizer “mulheres de todo planeta, branca negra feinha bonitinha nova meia vida mais ou 

menos, o homem com H do planeta sempre vão ser muito mais vocês”.  

Não vamos aqui reproduzir detalhes implicados nesse comentário do internauta, 

contudo, apontaremos alguns aspectos que nos parecem importantes para nossa discussão. Se 

consideramos um enfoque operacional sobre a enunciação ali proposta, temos, no Diagrama 6, 

os seguintes elementos:  

 

Diagrama 6 - Enfoque operacional sobre a enunciação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100013320095355
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Sumariamente, podemos descrever as relações constitutivas do processo enunciativo 

acima, especificando um tempo/espaço determinado para a realização de um ato referencial 

associado a comportamentos sexuais de determinados sujeitos. Assim, temos em (i) a 

instância locutora, posicionando-se como marcadamente contrária a certas práticas de um 

grupo (homossexuais) e assumindo como orientação pragmática a crítica e o total desprezo, 

ainda que diga que não tenha nada contra esse grupo. Esse comentarista, portanto, delega ao 

“ser homossexual” um lugar de desequilíbrio, não sendo adepto a esse plano. Isto é, o 

comportamento desse grupo só seria aceitável “nos infernos”, expressão marcadamente 

insultuosa.  

Outro aspecto na relação com o esquema de imagem proposto é a noção de o 

equilíbrio estar estabelecido a partir do preceito bíblico “Deus fez o homem [...] e a mulher”. 

Dessa forma, temos em (ii) o ato referencial – a opinião do internauta sobre esse assunto 

retomando outros interdiscursos para sustentar sua visão excludente do comportamento 

homoafetivo. O ato referencial, nesse sentido, representa a inserção contextual do locutor e 

alocutário frente a determinado tema. Assim, pelo ato referencial, evocam-se diretamente dois 

grupos: (a) homossexuais e (b) mulheres; e indiretamente (c) os heteronormativos. O interesse 

por mulheres seria o elemento definidor do conceito de equilíbrio, isto é, na visão do 

alocutário, independentemente do perfil feminino, um homem com H maiúsculo sempre as 

escolherá, e não outro homem. 

Por último, temos (iii) os alocutários – a interação com os alocutários pode ser 

marcada necessariamente pela assimetria (homossexuais e mulheres) ou pode se comportar 

por orientação de simetria (heteronormativos). Evidentemente, toda essa caracterização do 

alocutário só será possível a partir da inserção desse comentário em um contexto de uso 

específico. Para cada alocutário potencial, o comentário pode suscitar um efeito (repulsa, 

crítica, desprezo, orgulho, concordância, discordância, entre outros).  

Contudo, por essa descrição, é possível que o comentário em questão possa ser 

interpretado, ao menos, por duas orientações de leitura, em razão dos índices atribuídos ao 

Locutor e Alocutários. Para a primeira, ao remeter ao comportamento homoafetivo, destaca-se 

o esquema DESEQUILIBRIO, e, para a segunda, o comportamento hetero(normativo), 

destaca-se o esquema EQUILIBRIO. Sumariamente, nesse comentário, teríamos 

“COMPORTAMENTO HOMOSSEXUAL É DOENÇA” como possível realização 

metafórica conceptual. Consequentemente, entendemos os modelos teóricos como formas que 

pretendem descrever e/ou explicar aspectos do processo de significação, como tal, 

construtores de perspectivas, portanto, artefatos ora sofisticados ora limitados diante da 
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complexidade das práticas linguageiras e capacidade inerente a todo indivíduo de produzir 

sentido. 

Assim, voltando-se para o estudo de nossas atividades mentais, Lakoff e Johnson 

(1980), corroboram a noção de que o sistema conceptual do ser humano é fundamentalmente 

metafórico por natureza. Dessa maneira, a tese era que os significados que permeiam nossa 

mente, não estariam ligados a apenas ao intelecto, mas também às nossas ações cotidianas, 

das formas mais simples, para eles “como nos comportamos no mundo e o modo como nos 

relacionamos com outras pessoas. Tal sistema conceptual desempenha, portanto, um papel 

central na definição de nossa realidade cotidiana” (LAKOFF; JONHSON, 2002, p. 45).  

 Vejamos o seguinte exemplo: 

 

Exemplo 9: Texto: “Gays enfrentam dilema para sair do armário em Brasil 

'polarizado'” 

 

  [...] 

"A discussão está num ponto muito nervoso no país nesse momento", diz ele [Rafael Puetter]. 

Aos 27 anos, Rafael representa a geração atual, que faz questão de defender seus direitos. Seu blog e 

suas manifestações já foram alvo de reportagens no Jornal do Brasil e na Folha de S. Paulo. No 

Twitter, ele já tem quase 9 mil seguidores, e no Facebook, mais de 5 mil. 

A opinião do carioca é partilhada pelo jornalista Julio Wiziack, de 39 anos, autor do livro Abrindo o 

Armário: Encontrando uma Nova Maneira de Amar e Ser Feliz, que reconta suas experiências ao se 

declarar abertamente gay. 

"Eu ainda estou com dúvida se o surgimento de Marco Feliciano é bom ou ruim, porque nunca se falou 

tanto da comunidade gay no país. O confronto é inevitável, e é difícil prever o que vai sair daí, mas acho 

que não há como avançar sem termos esse confronto, que pode ter um saldo muito positivo", diz. 

"Hoje em dia é muito mais fácil se assumir abertamente gay, e creio que não há espaço para retrocesso. 

A abertura é irreversível e acho que não está em risco. (...) Antes não havia confronto porque todo 

mundo estava dentro do armário", avalia. 

 [...] 

[Daniela] Mercury 

"Eu comuniquei meu casamento com Malu para tratar com a mesma naturalidade que tratei outras 

relações. É uma postura afirmativa da minha liberdade e uma forma de mostrar minha visão de mundo. 

Numa época em que temos um Feliciano desrespeitando os direitos humanos, grito o meu amor aos sete 

ventos. Quem sabe haja ainda alguma lucidez no Congresso Brasileiro!", disse em um comunicado.
 

(GAYS..., 2013). 

 

Em síntese, no conceito ENFRENTAR DILEMAS (no título), em “Gays enfrentam 

dilema”, em destaque no texto, observam-se outros padrões, uma relação de dinâmica de 

forças, atuando sob o esquema imagético do EQUILÍBRIO, pois, na divisão de opiniões, 

nesse “Brasil ‘polarizado”, as relações de poder fazem com que esse assunto da sexualidade, 

embora encontre vias de deslocamentos, retorne ao mesmo lugar de onde tenha partido. É o 

veto que há a um assunto social, em vários níveis da sociedade, incluindo-se, entre eles, as 

autoridades políticas, religiosas, militantes e militares. 



78 

 

 

“Enfrentar dilemas”, nesse aspecto, iria entre o deslocar-se e o retornar ao ponto de 

partida, ou permanecer num deslocamento cíclico, indo (ou tentando ir e titubeando) e 

voltando, encenando, pois, um EQUILÍBRIO, nesse sentido da percepção de deslocamento 

como um dilema que se enfrenta, um (DES)EQUILÍBRIO para o ser. 

Essa sexualidade tematizada na matéria atravessa esse processo de deslocamento de 

forma descontínua e incompleta, à medida que surgem (sempre?) estratégias de manipulação e 

de ocultamento de certa orientação sexual, nos diversos círculos sociais em que os sujeitos 

transitam. 

Nesse exemplo (9), os seres vão alternando seu EQUILÍBRIO, passando pela 

instabilidade em seu EQUILÍBRIO, e, num outro instante, partem para uma nova posição de 

EQUILÍBRIO, como podemos observar pelos relatos feitos e pelas posições sociais que os 

informantes assumem como significativos para o desenvolvimento do assunto. A reportagem 

apresenta um conjunto de sujeitos aparentemente aptos a discutir esse novo status da 

sexualidade homoafetiva. Com isso, instaura-se, a partir de uma reconceptualização calcada 

em relações de força e contraforça, o que é assumir-se gay na atualidade. Evidentemente, ao 

reiterar a conceptualização do “confronto”, o que pressupõe, pela própria natureza da ação, 

duas forças em oposição, atuando antagonicamente, a reportagem tematiza a liberdade de 

poder “sair do armário” e assumir a sexualidade homoafetiva versus a oposição/preconceito 

de alguns (ali metonimicamente representada pelo deputado federal Marcos Feliciano) que 

aparentemente força esses sujeitos a voltarem para o armário. Contudo, a reportagem discute 

se essa atuação seria realmente tão negativa, já que isso propicia, em certa medida, que 

LGBTs assumam posições e lutem pelos seus direitos. 

Logo, em “A discussão está num ponto muito nervoso no país nesse momento”, no 

conceito DISCUSSÃO, temos forças antagônicas que lutam para se sobrepor umas às outras, 

nesse EQUILÍBRIO entre a homossexualidade e a heterossexualidade, pois são polos 

nevrálgicos, que não se estabilizariam, considerando que o homossexual ficaria num dilema 

entre realizar ou não o seu coming out. 

Não obstante, como poderemos observar ao longo de outros exemplos, a pertinência 

dos esquemas imagéticos é demonstrar como os processos metafóricos e de categorização 

estão integrados. Nesse sentido, vemos como a análise do processamento discursivo-

enunciativo torna-se consistente para dar conta de evidenciar esses aspectos cognitivos. Com 

efeito, a metáfora do ARMÁRIO é mais uma manifestação particularmente significativa para 

se compreender discursivamente como a sexualidade homoafetiva vem sendo compreendida. 
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Vale notar que estamos lidando com a produção de uma estrutura emergente, ou seja, 

de projeções manifestas no processo enunciativo. O processamento metafórico da imagem do 

ARMÁRIO se ancora no imaginário coletivo, na medida em que ativamos inferências sobre 

fatos socioculturais envolvendo a sexualidade homoafetiva. Nessa relação, já apontada em 

outros esquemas, teríamos, como se apresenta no Diagrama 7, a seguir: 

  

Diagrama 7 - Imagem do armário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Por um lado, em sintonia com o esquema imagético do CONTEINER, temos que (a) o 

ARMÁRIO representaria proteção, preservação da integridade física para muitos desses 

sujeitos, sendo possível a realização metafórica SEGURANÇA
32

 É ENTRAR NO ARMÁRIO 

e/ou RISCO É SAIR DO ARMÁRIO
 
; nesse caso, a relação com o esquema do EQUILÍBRIO 

pauta-se em ocultar a sexualidade, mantendo-se incógnito. Quem nunca ouviu a expressão 

“fulano é um gay enrustido”? Isto é, nesse caso, alguém que prefere (ou é forçado a) esconder 

sua sexualidade, conduta e personalidade por ter medo de ser julgado pela sociedade.  

De outro, (b) o ARMÁRIO representaria algo nocivo, um risco à integridade psíquico-

emocional, a esses sujeitos, sendo possível a realização metafórica 

PUNIÇÃO/SOFRIMENTO É ENTRAR NO ARMÁRIO e/ou LIBERDADE É SAIR DO 

ARMÁRIO.  

                                                 
32

 Ressaltamos que, embora, em princípio, pudéssemos pensar em nos pautar pela DISCRIÇÃO em vez da 

SEGURANÇA, entendemos que o não sair do armário não necessariamente é ser discreto, na acepção desta 

palavra. Entendemos que não é a discrição a norteadora dessa escolha pelo armário, mas a segurança de não falar 

no assunto, porque sair do armário não é um ato individual, privado, mas social, coletivo. 

ARMÁRIO  
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Nesse caso, entrar no armário é se punir, é sofrer, pois significa levar uma vida dupla, 

em que os desejos são considerados errados, assim como o ser. Aquele que “escolhe” entrar 

no armário opta por isso para sentir-se seguro, entretanto estará correndo o risco de perder 

muito de sua vida por estar em constante necessidade de esconder seus desejos e (continuar 

escondendo) sua homossexualidade. Assim, entrar no armário, mesmo sendo uma 

possibilidade de se evitar o abandono afetivo, financeiro, as agressões físicas, é uma forma de 

se ver entregue à negação de si. 

Lembremo-nos, aqui também, da aceitação simbólica. Do mesmo modo (ou 

exatamente por isso) que o armário representa a segurança, com uma simbologia para não se 

expor, conseguir viver minimamente seguro. No entanto, dele sair significa não mais negar-se 

a si mesmo, poder ser, e a liberdade está no fato de poder circular, atentando para seus 

desejos.  

Ressaltamos que não seria de fato a liberdade da saída do armário a preservação da 

integridade física ou psicológica (porque essas não existem como uma condição ao ser 

humano de modo geral). A liberdade, aqui, associa-se ao querer ser e ao poder ser, sem o peso 

do conflito que há, social e culturalmente, entre o heteronormativo e o homoafetivo.  

Nesse caso, a relação com o esquema do EQUILÍBRIO pauta-se em externar a 

sexualidade. Ou seja, alguém que, em detrimento das críticas e/ou julgamentos da sociedade, 

manifesta sua orientação homoafetiva.  

Assim, há um EQUILÍBRIO em que o ser se desloca e permanece em equilíbrio fora 

desse armário, em outra posição na sociedade, ao ter assumido a sua sexualidade. 

O conceito de CONFRONTO, também em destaque nesse texto, em três enunciados 

que nele se imbricam, mostra a questão do EQUILÍBRIO, em que há dois polos que entram 

em confronto: os partidários da “abertura gay”
33

 e aqueles que são adeptos às ideias de 

Feliciano
34

, relativas à “cura gay”.  

                                                 
33

“Abertura gay” é a noção aparente de que as pessoas estão perdendo o “medo” do preconceito e se assumem 

como realmente são, num mundo em que, cada vez mais, as pessoas têm aberto suas mentes aos diferentes 

grupos existentes. A mídia brasileira vive um momento de abertura homossexual e religiosa. É mais comum 

vermos, em programas de televisão, um personagem gay. (Disponível em: 

https://as7cores.wordpress.com/2011/04/23/midia-alta-exposicao-de-evangelicos-e-gays/, último acesso em: 13 

jul. 2017). 
 

34
Marco Antônio Feliciano é um pastor da Catedral do Avivamento, uma igreja neopentecostal ligada à 

Assembleia de Deus, eleito deputado federal brasileiro, por São Paulo, em 2011-2015 e 2015-2019. Foi eleito 

presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados do Brasil, cargo 

que exerceu durante o ano de 2013, o que gerou controvérsia pelas diversas declarações polêmicas de Feliciano, 

principalmente em relação a temas como direitos dos homossexuais e direito ao aborto. (Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Feliciano e em: 

http://www.camara.leg.br/internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=5830379, últimos acessos em: 12 jul. 2017.) 

Há, ainda, declarações controversas de Feliciano sobre negros e mulheres. Além disso, Feliciano diz que a 

https://as7cores.wordpress.com/2011/04/23/midia-alta-exposicao-de-evangelicos-e-gays/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Feliciano
http://www.camara.leg.br/internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=5830379
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Resulta desse CONFRONTO, o EQUILÍBRIO que leva a uma mudança de postura, 

em que, segundo esse texto, o ser, ao se deslocar, vai permanecer em EQUILÍBRIO numa 

nova posição, ou seja, o CONFRONTO propicia o deslocar, com o coming out, e também 

com o surgimento de discursos como o de Feliciano, que, mesmo contrário à comunidade gay, 

alimenta o debate em torno do assunto, tornando-o altamente difundido. 

Desse modo, tem-se o fato de que o CONFRONTO, a resistência ao domínio e 

permanência do empoderamento heteronormativo, é “inevitável”, necessário para o “avançar” 

dos direitos da comunidade gay, sendo “irreversível”, em razão da “abertura gay” e do 

aumento do coming out, alcançando-se, ao final, um “saldo positivo” com esse EQUILÍBRIO, 

embora não possamos nos esquecer de que, paradoxalmente, tem-se o aumento dos 

homocídios, conforme o Gráfico 1, apresentado nesta pesquisa. 

Constata-se, nesse caso, essa relação paroxística, em que, de um lado, há um 

EQUILÍBRIO envolvendo a “abertura gay”, com corpos se deslocando para o coming out e, 

do outro, os homocídios, com corpos se deslocando para os assassínios. 

O conceito de DESRESPEITANDO (verbo desrespeitar), em destaque no texto, 

aponta para o (DES)EQUILÍBRIO com que se dinamiza uma estabilidade: o ser que se 

desloca, para defender uma posição contrária aos direitos dos gays (“temos um Feliciano 

desrespeitando os direitos humanos”), mas retoma sua posição de origem, versus o ser que se 

desloca em defesa da afirmação da liberdade gay (“grito o meu amor aos sete ventos”), e 

também retoma o seu lugar de origem. 

Como vimos por meio desses excertos, com o esquema do EQUILÍBRIO, estruturam-

se conceitos que se fazem complexos, a partir de padrões estruturais simples, cotidianos, os 

quais são oriundos de nossas experiências corporais. Entretanto, há um padrão e uma 

organização para essas ações, percepções e conceitos complexos que se elaboram, pois nossas 

experiências são compreendidas e racionalizadas, dada a naturalização advinda de uma 

sociedade de hegemonia hétero, ou seja, essa hegemonia está naturalizada no inconsciente 

coletivo. 

 Mostra-se naturalmente, em muitas instâncias discursivas, o prognóstico da 

sexualidade homoafetiva como uma “doença” eminentemente moral, como podemos observar 

nos exemplos a seguir: 

 

                                                                                                                                                         
homossexualidade é um “modismo” e defende o projeto de “cura gay” por psicólogos. (Disponível em: 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/06/feliciano-chama-homossexualidade-de-modismo-ao-falar-com-ex-

gays.html, último acesso em: 12 jul. 2017.) 
 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/06/feliciano-chama-homossexualidade-de-modismo-ao-falar-com-ex-gays.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/06/feliciano-chama-homossexualidade-de-modismo-ao-falar-com-ex-gays.html
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Exemplos 10, 11, 12 e 13, respectivamente: Comentários de internautas 

 

 

 

(Disponível em: https://www.facebook.com/suely.pavanzanella, acesso em: 02 maio 2018.) 

 

Exemplo 14: Comentário de internauta 

 

 

 (Disponível em: https://www.facebook.com/wilson.carlosdesouza.1, acesso em: 02 maio 2018.) 

  

 Como verificamos, fazem-se prognósticos muito negativos e, assim, impõe-se um 

vigoroso combate a essa manifestação da sexualidade, que inclui uma série de juízos de valor, 

tais como: “falta de vergonha na cara”, “[falta de] semancol”, “idiotas”, “esquerdistas”, 

“viadagem”, entre outros. Isto é, a sexualidade homoafetiva representa um inimigo (uma 

doença) para esses sujeitos.  

 Nesse sentido, privilegiar o esquema da sexualidade em EQUILÍBRIO versus o da 

sexualidade em DESEQUILÍBRIO serve para conceptualizar não apenas o corpo LGBT como 

o hetero(normativo), como um contêiner operando em dinâmica de forças. Os esquemas 

imagéticos (integrados)
35

 auxiliam no modo como esses corpos são metaforizados: a 

complexidade e vulnerabilidade do processo de categorização da sexualidade. A avaliação da 

sexualidade em termos de um esquema como o explorado anteriormente aponta para uma 

                                                 
35

 Optamos por descrevê-los de forma isolada, muitas vezes, mas, como podemos observar, em muitos exemplos 

apresentados ao longo desta tese, eles se mostram integrados.   

SPZ 

MCZ 

MR 

RP 

WCS 

https://www.facebook.com/suely.pavanzanella
https://www.facebook.com/wilson.carlosdesouza.1
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dimensão crucial da metáfora: ela representa uma imagem ideológica na qual os sujeitos 

ancoram conceptualmente seus discursos. De fato, ao delegar à homoafetividade o status de 

DESEQUILÍBRIO, desempenha-se, por parte do discurso heteronormativo, uma função 

ideológica, tanto no sentido de impor normas e valores, como no sentido de estabelecer 

relações sociais de poder.  

 Contudo, o processo de conceptualização empreendido pelos grupos que são 

favoráveis à sexualidade homoafetiva, digamos assim, questiona esse lugar heteronormativo, 

criando (propondo) outros eixos, para que, desse modo, possam EQUILIBRAR as normas e 

valores para agir e viver, como no sentido de rever as relaçoes sociais de poder que envolvem 

a manifestação da sexualidade. A noção da corporificação do significado é, portanto, 

concebida como intrínseca ao processo dinâmico de significação.  

 Veremos, adiante, outros esquemas imagéticos que traduzem aspectos do processo 

orgânico e dinâmico da produção de sentido e que são significativos para nossa abordagem. 

 

4.2.2 O esquema do PERCURSO 

 

Como apontamos em outros momentos deste texto, os Esquemas Imagéticos são 

abstrações baseadas em padrões recorrentes de interações sensório-motoras, que servem de 

base para a estrutura conceptual e substancialmente para as realizações metafóricas 

conceptuais. Entre eles, destaca-se o esquema do PERCURSO (PATH SCHEMA) que surge 

do fato de que nos deslocamos, ou seja, mantemo-nos em movimento. Esse esquema se 

compõe por três outros elementos: ORIGEM, TRAJETO e META (SOURCE-PATH-GOAL). 

Ou seja, o esquema do PERCURSO parte de uma ORIGEM (ponto de partida), com 

um TRAJETO (deslocamento) até atingir uma META (ponto de chegada), em uma sequência 

de deslocamentos contínuos que liga o ponto de partida ao ponto de chegada.  

A corporificação desse esquema pode ser entendida por meio de nossos movimentos, 

tais como andar, pois, em nosso cotidiano, precisamos nos movimentar de um local para o 

outro, seguindo uma determinada direção, para atingir o lugar a que queremos chegar. 

Por meio do esquema do PERCURSO, estrutura-se a metáfora que está relacionada ao 

fato de que propósitos em nossa vida são compreendidos como fins, isto é, metas a serem por 

nós atingidas. 

 De acordo com a teoria (LAKOFF; JOHNSON, 2002; KÖVECSES, 2002; 2005), 

experiências físicas diretas como essas não são, entretanto, inerentes apenas ao tipo de corpo 

que temos, mas podem envolver certos pressupostos culturais.  



84 

 

 

Podemos derivar um conjunto de realizações metafóricas que apresentam como base 

essas experiências físicas, por exemplo, as que contemplem o modo como os objetos se 

movem no espaço e/ou em como nos movemos a nós mesmos, numa atividade de 

deslocamento, seja de um objeto, seja do próprio corpo. 

Nesse sentido, o esquema do PERCURSO é um esquema imagético que instancia 

imagens metafóricas cuja predicação relacional está pautada entre duas entidades: a entidade 

que se afasta e a que serve como ponto de referência. Isto é, com a passagem do tempo, o 

objeto em movimento se distancia de uma posição inicial X para uma posição final Y, por 

meio de um trajeto Z.  

Assim, teríamos em um determinado contexto (sair do armário), por exemplo: (i) 

ORIGEM: o momento em que os sujeitos assumem a sua homoafetividade; (ii) TRAJETO: o 

percurso traçado para que sejam obtidos determinados objetivos, sendo também o campo de 

batalha na sociedade, os impasses a serem enfrentados, os empecilhos a serem vencidos etc.; 

ele seria um lugar de uma tensão constante  (reconhecimento, respeito, direitos, etc.); e (iii) 

META: as reivindicações e/ou desejos da comunidade, a serem atendidos. Nisso, diante de 

uma dada posição no espaço, os objetos e os cenários com os quais esses sujeitos interagem 

são contemplados em alguns de seus aspectos. Assim, no contexto aqui aludido, acreditamos 

que, em função da posição do sujeito, o seu ponto de vista (heteronormativo ou inclusivo), 

outros aspectos do mesmo objeto (sexualidade) entram em (ou saem de) seu espaço de visão 

(isso implica uma mudança de perspectiva). Contudo, aparentemente, nem todos os sujeitos 

estão dispostos a realizar esse movimento, o que provoca as constantes tensões que são 

enfrentadas no trajeto. 

A seguir, apresentamos um exemplo de como o esquema imagético PERCURSO 

relacionado à sexualidade homoafetiva é conceptualizado.   

Vejamos o seguinte exemplo:   

 

Exemplo 15: Texto “Basta de homofobia: relatos de gay, lésbica, bi, trans e travesti no 

esporte” 
 

Aos 15 anos, a travesti começou no vôlei, ao mesmo tempo em que se transformava diante da 

sociedade. Jéssica hoje está na Europa, onde atua como líbero em um time formado por homens. 

Em 2009, nos Jogos Abertos do Interior do Ceará, na cidade de Pentecoste, quase precisou tirar a 

roupa para mostrar que, sim, poderia atuar no time masculino de Beberibe. O técnico precisou 

defender. Era a primeira vez que ela, de algum jeito, atuava como de forma mais séria no esporte. 

"Foi muito constrangedor, tive de mostrar documento. O árbitro quis me tirar da quadra. Mas, no 

fim, deu tudo certo. O vôlei foi algo que me fez me centrar em tudo, me fez ter a certeza de que o 

esporte pode tudo. Faz com que qualquer coisa se torne realidade", defende. (OLIVEIRA; JORGE, 

2017) 
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O conceito de COMEÇOU (verbo começar) e o de SE TRANSFORMAVA (verbo 

transformar-se), ambos em destaque no texto, demonstram a ORIGEM (ponto de partida): o 

início de carreira da travesti no vôlei e, ao mesmo tempo, a sua transformação gay, diante da 

sociedade. 

TRAJETO (deslocamento, trajetória contra o preconceito): o que a travesti precisou 

atravessar, no esporte, por ser homossexual, desde a sua transformação gay, passando pelos 

percalços para se afirmar em sua sexualidade e como profissional (“quase precisou tirar a 

roupa para mostrar que, sim, poderia atuar no time masculino”), os enfrentamentos (“Foi 

muito constrangedor, tive de mostrar documento. O árbitro quis me tirar da quadra.”) e a 

defesa vinda de terceiros (“o técnico precisou defender”), pelo profissionalismo da atleta. 

Esse deslocamento tem uma progressão continuada, explicitada por meio dos enunciados em 

destaque no texto: “Em 2009...”; “Era a primeira vez que ela [...] atuava”; “...hoje...”. 

Ao final, a META alcançada: “Mas, no fim, deu tudo certo”; “hoje está na Europa, 

onde atua como líbero em um time formado por homens.”  

Os conceitos de FIM e HOJE, ambos em destaque no texto, encerram esse esquema de 

PERCURSO concluído, completo, com ORIGEM, TRAJETO e META.  

Nesse caso, vale reforçar que se percebe como o PERCURSO teve um êxito para a 

travesti, que driblou a homofobia em sua profissão, desde o início até o fim. Importante 

mencionar que ela contou com o apoio de profissionais do esporte – como o seu técnico –, 

que acabam por fortalecer a luta em defesa da garantia dos direitos para os LGBTs. 

Outro fator importante a considerar é o de que a conduta do LGBT é medida pela sua 

sexualidade, confirmando-se, nesse texto, que esse corpo político
36

, com comportamento 

considerado antinatural, anormal, como tem sido atribuído aos LGBTs, fica rotulado a ser um 

corpo em recipientes e nichos que supostamente teriam dificuldade em estabelecer conexão 

com as suas capacidades profissionais, com as suas aptidões culturais ou seus aspectos 

cognitivos e sociais como ser humano. 

Interessantemente, semelhante aos heterossexuais, para os LGBTs, há muitas vias de 

afirmação: pelo corpo, pela aparência, pela profissão, pelas virtudes, pelos valores, pelas 

crenças, pelos desejos, que devem ser afirmativos de qualidades. Mas isso parte de uma 

imposição social e, nesse caso, corrobora o fato heterossocial de que os gêneros, assim como 

os corpos, tornam-se espaço de luta política, de resistência, contra a afirmação das 

masculinidades.  

                                                 
36

 O ser LGBT é um corpo político, pois desempenha uma atitude política ao ter que se afirmar como LGBT. 
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Dessa forma, assumindo o ponto de vista de que o mundo físico e o sociocultural são o 

meio de significação, acreditamos que apenas conseguimos compreender adequadamente que 

há uma analogia entre a ação de deslocamento no espaço e a relação com a manifestação das 

sexualidades dos sujeitos, devido à experiência humana no sentido fenomenológico, que esse 

macro esquema evoca. A tensão relatada pelos sujeitos demonstra que a sexualidade (trans) da 

atleta rompia com certos padrões esperados, por exemplo, do árbitro. Afinal, era uma 

“mulher” jogando com homens. Portanto, em termos de relevância, para o árbitro, justificar-

se-ia o impedimento de atuação dessa atleta. 

 Para o nosso estudo, levamos em conta que as imagens construídas conceptualmente 

por esses grupos veiculam certas orientações de sentido ancoradas por processos e operações 

mentais, evocando cenários imagéticos, genericamente, traduzindo certos posicionamentos 

discursivos. Como consideramos que o Sistema Conceptual humano é um sistema 

metaforicamente estruturado, parcialmente revelado por nossa atividade de linguagem, que, 

por sua vez, rege nossos pensamentos e nossas ações, apresentamos, a seguir, algumas noções 

desse processamento, as quais julgamos importantes para o entendimento da significação da 

sexualidade, bem como do processo de patologização: a metaforização. 

Nesse sentido, em consonância com esses pressupostos, acreditamos que o 

processamento metafórico revela a possibilidade de criar e de recriar o mundo, porque revela 

e cria, de certa maneira, uma visão diversa, baseada no arbítrio das analogias subjetivamente 

estabelecidas e tornadas passíveis de expressão em práticas linguageiras diversas. Propomo-

nos a observar o processo de produção de sentido em interações online referentes à 

sexualidade, e como certos posicionamentos emergem (heteronormativos, “homonormativos”, 

etc.), compreendendo o processamento metafórico como um dos fatores de auto-organização 

da vida humana.  
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CAPÍTULO V: OS ASPECTOS COGNITIVOS DO DISCURSO E A QUESTÃO 

ENUNCIATIVA NAS METÁFORAS CONCEPTUAIS E EM SEUS ESQUEMAS 

IMAGÉTICOS 

   

Em capítulos anteriores, nesta pesquisa, além de explicitarmos os princípios teórico-

metodológicos adotados e, também, os principais procedimentos da configuração do trabalho 

como um todo, realizamos análises demonstrando a pertinência das categorias, do tema e/ou a 

complexidade dos esquemas imagéticos.  

Este capítulo tem como finalidade detalhar e analisar, considerando os procedimentos 

metodológicos utilizados para a construção de todo o corpus, recortes selecionados com 

enfoque nos aspectos cognitivos do discurso, especificamente a “cura gay”, tendo em vista a 

questão enunciativa nas metáforas conceptuais, com as metáforas que se licenciam e suas 

respectivas expressões metafóricas, além dos esquemas de imagem que daí se constituem. 

Certamente, como seres cognoscentes, nossas experiências simbólicas evidenciam um 

conjunto complexo de semioses e de operações cognitivas que subjazem o processo de 

produção de sentido, podendo emergir de várias formas, nos vários cenários enunciativos.   

Para nossa investigação, é importante considerar os seguintes aspectos: a situação 

enunciativa em curso; as condições atencionais dos sujeitos envolvidos nessa situação; e a 

própria categoria do objeto de análise.   

Assim, visando explicitar tipos específicos de operações que nossas mentes tendem a 

realizar, em termos de processos de significação, propomos a análise e reflexão dos esquemas 

imagéticos e metáforas conceptuais que subjazem as realizações discursivas desses sujeitos, 

relacionadas à sexualidade, focalizando a “cura gay”.  

Sob essa perspectiva, veja-se o Diagrama 8, a seguir:   
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Diagrama 8 - Cenários comunicacionais 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pretendemos demonstrar como o processo de produção de sentido, que decorre das 

esferas virtuais, pode ser descrito e analisado em termos de processos linguístico-discursivos e 

cognitivos.  

Uma vez que nosso estudo visa compreender aspectos da significação 

implicados/desencadeados nas interações online sobre as medidas político-sociais envolvendo 

a temática LGBT, especificando a questão da “cura gay”, consideramos relevante observar 

como se dão os movimentos relacionados ao processo de categorização e metaforização 

nessas interações. Nesses termos, para nós, a atividade de significação sobre a sexualidade 

dos indivíduos passaria pela criação de certas imagens conceptuais que refletem certas 

avaliações que esses sujeitos fazem sobre certo estado de coisas.  
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Na análise de material apresentado mais à frente, isso passaria por duas configurações 

enunciativas privilegiadas, a saber: as relações entre a instância política, produtora do 

discurso motivador (parlamentar-locutor) e a instância política ou cidadã, receptora 

(parlamentar ou internauta). 

Em outras palavras, observaremos esses aspectos através (a) do reconhecimento das 

instâncias de enunciação que compõem esse espaço, (b) do reconhecimento simultâneo e 

dinâmico desses lugares na rede discursiva; e (c) da análise de fenômenos de natureza 

cognitivo-discursiva, compreendidos no processo de significação, em se tratando de certos 

efeitos de sentido pretendidos.  

  

5.1 A produção do sentido em termos de processos linguístico-discursivos e cognitivos: 

metaforização e esquemas de imagem a partir da “cura gay
37

” 

 

Nesta seção, elencam-se algumas metáforas conceptuais básicas – por exemplo, do 

domínio alvo SEXUALIDADE (HOMOSSEXUALIDADE/HETEROSSEXUALIDADE) 

com os domínios fonte: GUERRA, DOENÇA, SAÚDE. Ou a METÁFORA DO CAMINHO, 

com seus esquemas imagéticos. E, ainda, metáforas como, por exemplo, as orientacionais, em 

que “CURA GAY” É PARA BAIXO, ou os status superior/inferior, em que 

HETEROSSEXUALIDADE É SUPERIOR, enquanto HOMOSSEXUALIDADE É 

INFERIOR, entre outros aspectos aqui analisados.  

Ressaltamos ser de suma importância acrescentar que buscamos subsídios em Foucault 

(1999), para quem o sujeito é um produto das relações de poder e, portanto, para tratarmos 

dos sujeitos enquanto homossexuais, excluídos, precisamos refletir sobre a identidade dentro 

da problemática da exclusão.  

Não negamos o lugar enunciativo dos heterossexuais, muito menos o dos proponentes 

da “cura gay”, e sabemos que, para estes, se propuseram esse tipo de cura, a 

HETEROSSEXUALIDADE É PARA CIMA.  

Para evitarmos uma visão maniqueísta e, portanto, não deixar de considerar outra 

orientação que se possa comportar, dependendo do lugar enunciativo, por exemplo, dos 

                                                 
37

 “Cura gay” e patologização da homossexualidade são usadas, na maioria das ocorrências, indistintamente, por 

acarretarem o mesmo sentido relativamente à caracterização da homossexualidade como doença. Às vezes, 

dependendo do contexto, a escolha por uma dessas terminologias se apresenta como mais pertinente do que a 

outra. Isso, no entanto, não exige do interlocutor uma delimitação dos sentidos nem ocasiona prejuízo ao 

entendimento. 
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oponentes à “cura gay” observamos, também, que A HOMOSSEXUALIDADE É (PODE 

SER) PARA CIMA.  

Reconhecemos haver uma complexidade social nessas relações presentes: 

homossexual, heterossexual, proponentes da “cura gay”, oponentes à “cura gay”. Além disso, 

admitimos haver restrições quanto à suas superioridades ou inferioridades, pois estamos 

tratando dos sujeitos com suas subjetividades enquanto corpos com suas objetivações.  

Nessa perspectiva, é a partir da objetivação do corpo que se dá a subjetivação do 

sujeito. Para isso, subsidiamo-nos, uma vez mais, em Foucault (2012), que entende o corpo 

como uma construção discursiva pelas relações de saber e poder; como tal é criado, não é 

preexistente, como objeto de saber.  

Ademais, valemo-nos também das contribuições de Woodward (2014) para a 

compreensão da construção sociocultural dessas identidades em estudo. Essa autora postula 

que a identidade é relacional, ou seja, sua existência depende de algo externo a ela para 

existir, de uma identidade que ela não é. Assim, a identidade do homossexual depende da 

identidade do heterossexual. Isto é, a identidade é marcada pela diferença e, portanto, algumas 

diferenças podem ser mais importantes que outras. E é isso que gera a exclusão. 

Para Woodward (2014), o conceito de identidade é uma construção simbólica e social, 

ou seja, relacionada às representações, essas ajudariam a identificar quem é incluído ou 

excluído. Assim, se um grupo é simbolicamente marcado como “socialmente inaceitável”, a 

exclusão ocasionará consequências não apenas simbólicas, mas também sociais e materiais 

para os sujeitos excluídos.  

O simbólico, no entanto, está relacionado ao poder. Dessa forma, “todas as práticas de 

significação que produzem significados envolvem relações de poder, incluindo o poder para 

definir quem é incluído e quem é excluído” (WOODWARD, 2014, p. 18). Isso nos leva a 

entender o porquê de essa marca de inferioridade se materializar. É ao excluído que se atribui 

uma identidade pela sociedade e pelo Estado, devido à sua experiência distanciada da matriz 

hegemônica, que lhe deixa marcas, sendo estigmatizado, o que corrobora para a construção 

identitária danosa para esse sujeito. 

Outro conceito importante para entender a identidade excluída, segundo Bauman 

(2005) é o de ausência de identidade. Para ele, o desejo por uma identidade é negado a priori 

aos indivíduos que vivem na “subclasse”, isto é, todos aqueles excluídos da sociedade que não 

entram da lista dos sujeitos admissíveis, adequados. Sendo assim, a “identidade da subclasse” 

é a “ausência de identidade” (BAUMAN, 2005, p. 46). 
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Dito isso, a fim de eliminar qualquer suspeita de desatenção nossa a uma observância 

de haver, na sociedade, dois lados que participam de modo importante na construção desses 

discursos sociais hegemônicos e contra-hegemônicos, voltemos às metáforas conceptuais. 

Ao se estabelecerem metáforas conceptuais básicas, a partir dos exemplos analisados, 

busca-se observar qual(is) esquema(s) imagético(s) está(ão) na base de conceptualização 

desses discursos, ou seja, é no discurso que se demonstra o funcionamento dos esquemas 

imagéticos na realização metafórica. 

Entre esses esquemas imagéticos, podem-se constatar: ESQUEMA DA DINÂMICA 

DE FORÇAS, ESQUEMA DO PERCURSO, ESQUEMA DO EXCESSO, ESQUEMA DO 

CONTAINER, ESQUEMA DO BLOQUEIO, ESQUEMA DE LIGAÇÃO. 

A partir desses esquemas metafóricos, vamos desenvolver a análise dos comentários 

da bancada religiosa, na Câmara dos Deputados, versus os comentários dos opositores à 

bancada religiosa, em se tratando da “cura gay”, sendo esses comentários elucidativos, em 

termos dos aspectos cognitivos do discurso, enfocando-se a questão enunciativa. 

Estabelecer-se-á uma correlação entre a “cura gay” e o movimento LGBT, sendo 

observada, por exemplo, a presença da metáfora conceptual estrutural 

HOMOSSEXUALIDADE É DOENÇA, com uso dos comentários de deputados da bancada 

ou de figuras públicas relevantes e de internautas, para demonstrar as metáforas e os 

esquemas imagéticos licenciados pelas metáforas e expressões metafóricas. 

Serão esclarecidos os posicionamentos da bancada religiosa (deputado Ezequiel 

Teixeira, por exemplo), ao tratar da questão da homossexualidade, da homoafetividade, dos 

LGBTs, em divergência com o posicionamento de políticos e pessoas públicas desfavoráveis 

a esses discursos como, por exemplo, o deputado federal Jean Wyllys. 

Para se fazer uma breve contextualização da “cura gay”
38

, a partir dos discursos da 

bancada parlamentar religiosa versus os parlamentares opositores e instâncias cidadãs 

contrárias a esses posicionamentos, que contradizem a ideia de haver uma “cura gay”, ligados 

direta ou indiretamnente aos movimentos LGBT e às “minorias” sociais e sexuais, de modo 

geral, tem que se fazer uma associação desse debate com uma relação conflituosa que há entre 

esses parlamentares, na Câmara dos Deputados. 

                                                 
38

 Acerca da “cura gay”, ou da repatologização da homossexualidade, de forma mais ampla, há um capítulo 

anterior versando sobre o assunto. Neste subcapítulo, a ideia é apresentar a visão conservadora da 

homossexualidade, incluindo a bancada religiosa, versus aqueles que são contrários à ideia de “cura gay”, e 

outras pessoas que possuem um status religioso, político, social, midiático, que fomentam essa discussão na 

Câmara dos Deputados e em outras instituições públicas ou privadas, ressaltando-se haver uma relação 

conflituosa por esses perspectivada.  
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Como explicitado anteriormente, há um projeto de lei apelidado de “cura gay”, do 

deputado Ezequiel Teixeira (PTN/RJ), PL 4.931/2016, tramitando na Câmara dos Deputados. 

Esse PL possui texto com a proposta de um decreto legislativo para autorizar a aplicação de 

uma série de terapias com o objetivo de “auxiliar a mudança da orientação sexual, deixando o 

paciente de ser homossexual para ser heterossexual, desde que [isso] corresponda ao seu 

desejo”, justificando-se o projeto no fato de que “a homossexualidade causa diversos 

transtornos psicológicos”. 

Assim como se revelam nessas ações, o deputado Ezequiel Teixeira – pastor 

evangélico da Associação Missionária Vida Nova, criada por ele mesmo em 1989 –, participa 

de outros episódios em que faz declarações contundentes sobre os LGBTs, tais como: ao 

defender a “cura gay”, compara, em entrevista, a homossexualidade à Aids e ao câncer, 

enquanto atuava como Secretário Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos.  

Nesse secretariado, inclusive, fechou centros de assistência à população LGBT, do 

programa Rio sem Homofobia – no governo de Luiz Fernando Pezão. Após a entrevista, em 

2016, foi demitido e retornou à Câmara dos Deputados para reassumir seu cargo e lançar o PL 

da “cura gay”. 

 

RIO - Em meio à crise financeira que atinge o estado, o secretário estadual de 

Assistência Social e Direitos Humanos, pastor Ezequiel Teixeira, abre o verbo para 

atacar uma das principais bandeiras da própria pasta. Em entrevista para explicar as 

razões do fechamento de quatro centros de assistência à população LGBT e da 

suspensão do serviço de teleatendimento, ele discorre sobre sua posição contra o 

casamento homoafetivo. Afirma ainda acreditar na cura gay — o pastor compara a 

homossexualidade a doenças como Aids e câncer. E fala de suas posições como se 

respondesse à surpresa que elas causam nas pessoas pelo fato de ele ocupar o cargo 

de secretário da área. Considerado um sucesso desde que foi desenvolvido a partir 

de 2007, o projeto Rio Sem Homofobia, que está praticamente sem funcionar e já 

demitiu 78 pessoas desde janeiro, é subordinado à sua pasta. 

— Poxa, o senhor crê na cura? Eu creio, plenamente. Eu não creio só na cura gay, 

não. Creio na cura do câncer, na cura da Aids... Sabe por quê? Porque eu sou fruto 

de um milagre de Deus também — compara o secretário, para, depois de ser 

questionado, rechaçar que considere a homossexualidade uma doença. — Mas creio 

que todo mundo pode receber uma transformação, uma mudança. (GALDO, 2016) 

 

Além desse PL, há projetos anteriores que já foram arquivados, os quais versavam 

sobre a cura dos LGBTs, como um projeto de 2011, do deputado João Campos (PSDB/GO), 

que tentava extinguir a resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP), quando este 

determinou que ficava proibido aos psicólogos trabalhar em serviços de cura da 

homossexualidade, assim como impedia que os psicólogos se pronunciassem publicamente 

acerca do fato de a homossexualidade apresentar uma desordem psíquica, algo que era 

repetido por alguns profissionais antes da existência dessa resolução.   
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Esse projeto de João Campos chegou a ser aprovado em 18 de junho de 2013 pela 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, porém 15 dias depois 

do deferimento desse PL, o Deputado João Campos levou à Câmara um requerimento que 

pedia o cancelamento da tramitação de sua proposta, em virtude de manifestação do próprio 

PSDB, que se mostrou contrário à solicitação de seu deputado, e assim se deu a retirada do PL 

da Câmara dos Deputados. 

Nesse sentido, manifesta-se um internauta, com um comentário a respeito da retirada 

do PL de Campos
39

, a partir do qual podemos destacar uma realização possível do esquema 

metafórico a partir dos Domínios Conceptuais da Sexualidade e da Doença, isto é, 

HOMOSSEXUALIDADE É DOENÇA. 

Exemplo 16: Comentário de internauta 

 
Fonte: Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010153085439&ref=br_rs, acesso em: 20 

set. 2018. 

Esse comentário materializa indiretamente a realização do esquema metafórico, pois, 

se ‘viciados em crack podem ser curados’, logo o vício é uma doença e, por conseguinte, 

homossexualidade é uma doença; logo, também, pode ser curada. Podemos, então, concluir, 

que essa é uma forma de emergência metafórica do esquema metafórico acima, através de 

uma correlação implícita, como apresentado no Diagrama 9.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/06/discussao-sobre-cura-gay-opoe-deputados-em-

audiencia-na-camara.html, acesso em: 20 set. 2018. 

 

 HL 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010153085439&ref=br_rs
http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/06/discussao-sobre-cura-gay-opoe-deputados-em-audiencia-na-camara.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/06/discussao-sobre-cura-gay-opoe-deputados-em-audiencia-na-camara.html
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Diagrama 9 - HOMOSSEXUALIDADE É VÍCIO 

 

 

 

 

 

 

“HOMOSSEXUALIDADE É VÍCIO” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Assim, na conceptualização do discurso do internauta, observa-se que o frame 

DOENÇA é eleito para representar o teor de sua avaliação sobre a natureza do PL em relação 

à HOMOSSEXUALIDADE. Nesse caso, é possível a realização metafórica 

“HOMOSSEXUALIDADE É VÍCIO”, pela qual poderíamos apontar o seguinte percurso 

silogístico:  

 

Vício é uma doença curável. 

Homossexualidade é uma doença (vício). 

Logo, homossexualidade é curável. 

Ao utilizar determinados procedimentos linguístico-semióticos na atualização de seu 

discurso, observamos que o internauta parte de uma analogia ao vício a entorpecentes, sendo 

o Crack, na avaliação dele, uma droga com alto teor de dependência e degradação da saúde e 

dignidade humana.  

Nesse sentido, a homossexualidade, enquanto vício, seria uma “doença” relativamente 

fácil de ser resolvida: “viciados em Crack podem ser curados, se podem, o que não pode 

ser?”. Logo, por associação, homossexuais são viciados que sofrem algum tipo de 

dependência e, consequentemente, uma degradação (moral ou física). O PL, então, seria o 

tratamento adequado, capaz de curar e restabelecer a saúde desses sujeitos.  

Assim, é possível propor, por meio do Diagrama 10, indiretamente, a seguinte 

realização metafórica:  

 

 

 

 

 

DOENÇA 

 

 

HOMOSSEXULAIDADE 
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Diagrama 10 - PL DA CURA GAY É REMÉDIO 

 

 

 

 

 

 

 

“PL DA ‘CURA GAY’ É REMÉDIO” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O lugar assumido pelos sujeitos enunciadores, por exemplo, pode fazê-los ativar 

aspectos positivos ou aspectos negativos pelas realizações metafóricas, isso em virtude de 

suas intenções comunicativas e/ou retórico-argumentativas, na relação com seus 

interlocutores diretos e/ou indiretos. Desse modo, ao escolherem lexemas como “viciados” e 

“crack”, podem apresentar perspectivas negativas referentes à sexualidade homossexual; por 

outro lado, um lexema como “curados” reitera sua avaliação positiva ao PL proposto. 

 Há, aqui, características de nossas experiências, com base no domínio fonte 

DOENÇA, sendo mapeado e atribuído a um domínio alvo HOMOSSEXUALIDADE, 

refletindo uma opinião coletiva acerca de uma cultura, de um poder social que emana de 

ambientes socioculturais distintos, mas que ecoa para uma realidade em que se travam várias 

guerras como a das drogas (crack), do preconceito e discriminação ao LGBT, etc., sendo o PL 

um remédio para combater esse estado de coisas. 

Paulista (2017), a partir das discussões de Charteris-Black (2013), declara:  

 

O processamento metafórico, nesse sentido, como modo de pensamento e de ação, 

como criação de uma imagem mental, invoca uma alternativa para uma realidade, 

ultrapassando a simples junção de palavras; nele estão envolvidos processos 

cognitivos que obrigam os sujeitos a associá-los a realidades, experiências, 

movimentando o seu pensamento e fornecendo-lhes uma interpretação, que não é 

neutra, mas, quase sempre, orientada ideologicamente. (PAULISTA, 2017, p. 76-77) 

 

Em diálogo com Paulista (2017), do ponto de vista argumentativo, é possível observar, 

na estruturação do comentário do internauta, a presença do esquema de FORÇA e 

CONTRAFORÇA, revelando certas intenções do enunciador na defesa de sua opinião e/ou de 

combate a potenciais opositores à proposta do PL.  

 

DOENÇA 

 

 

PL DA “CURA 

GAY” 
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Se o esquema da FORÇA é o impulso, o empurrão, que precisa ser exercido sobre um 

objeto para fazer com que ele adquira movimento ou aceleração para o ponto X, a 

CONTRAFORÇA é, por sua vez, uma força opositora, impedindo e/ou impulsionando o 

objeto para Y. Portanto, as imagens metafóricas estão ancoradas nesse esquema, isto é, a 

homossexualidade é um “mal” a ser combatido (vício – doença) e, consequentemente, o PL, 

um “bem” a ser implementado (remédio – terapia).  

Assim, nesse macroesquema imagético de FORÇA e CONTRAFORÇA, podemos 

encontrar submanifestações esquemáticas como: (i) EQUILIBRIO e DESEQUILIBRIO: 

comparação a usuários de drogas (crack), ou seja, pessoas que apresentam comportamento 

compulsivo e que necessitariam de terapia; (ii) COMPULSÃO e CONTENÇÃO: semelhante 

ao primeiro, nesse esquema a homossexualidade é estruturada como um comportamento 

compulsivo, e o PL seria esse instrumento de contenção desse comportamento; (iii) 

BLOQUEIO e DESVIO: aqui, a homossexualidade poderia ser entendida como algo a ser 

bloqueado, isto é, a ser impedido, combatido, por ser um desvio. 

Nesse sentido, o PL representaria um caminho alternativo aos sujeitos – ou a 

homossexualidade como um desvio de um caminho/comportamento “normal” e, portanto, o 

PL representaria um bloqueio à propagação desse comportamento; e, por fim, (iv) 

ATRAÇÃO e AFASTAMENTO: existem aspectos mais ou menos variados dos 

comportamentos sexuais (ou relacionados à sexualidade) que são tomados como ideais por 

esse enunciador, numa relação de proximidade e afastamento (esquema de LIGAÇÃO) de 

forma positiva e/ou negativa, nas proposições do PL – a depender de seu posicionamento 

político-ideológico pode haver maior ou menor aceitabilidade do enunciador –, por exemplo, 

quando se comparam as pessoas homossexuais a viciados em Crack. 

A funcionalidade desse macroesquema, ao potencializar imagens conceptuais 

presentes no discurso desse internauta, reproduz, de forma metonímica, um conjunto de 

crenças presentes na formulação dessa Lei. Ao defender a necessidade do PL, ele enfatiza o 

seu engajamento ideológico em relação ao tema.  

Torna-se compreensível (o que não quer dizer que seja ideologicamnte aceitável) o 

fato de que, no imaginário social coletivo, esse assunto passe a repercutir como uma ameaça, 

ao se referir à orientação sexual como uma doença, já que a palavra “cura” implica a 

eliminação de um “mal”. 

Vale lembrar que o projeto da “cura gay”, também conhecido pelos nomes Terapia da 

Reorientação Sexual, Terapia de Conversão ou Terapia Reparativa, consiste no conjunto de 

técnicas que têm o objetivo de extinguir a homossexualidade de um indivíduo, isto é, 



97 

 

apresenta-se como um fenômeno prodigioso capaz de eliminar o dito mal em todos os níveis 

de identificação. Entre essas técnicas, estão métodos psicanalíticos, cognitivos e 

comportamentais, além de tratamentos de ordem clínica e religiosa. 

Vale, ainda, relembrar, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia (CFP)
40

, que 

a Associação Americana de Psiquiatria, em 1973, declara que a homossexualidade não se 

classifica como distúrbio ou perversão. E, em 1975, a Associação Americana de Psicologia, 

por meio de Resolução, retirou do grupo dos transtornos psicológicos a homossexualidade. 

Em 1985, o Conselho Federal de Medicina retirou da lista de transtornos a 

classificação “homossexualismo”, já que homossexualidade não é doença, como indicava o 

sufixo -ismo da palavra.  

Desde a década de 1990, diante dessas resoluções e declarações de órgãos 

especializados, a OMS (Organização Mundial da Saúde) tem rejeitado qualquer possibilidade 

de que a orientação sexual dos indivíduos esteja relacionada a uma doença. Desse modo, a 

OMS determinou que a homossexualidade deve ser definida como uma variação natural da 

sexualidade humana, não devendo ser considerada como doença.  

Já em 1991, a OMS excluiu a homossexualidade da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde.  

Seguindo a mesma determinação da OMS, em 1999 (Resolução 01/1999), o Conselho 

Federal de Psicologia proibiu que seus profissionais fizessem parte de quaisquer tipos de 

terapias que tenham o objetivo de alterar a orientação sexual de qualquer pessoa. 

 

A Psicologia, enquanto ciência e profissão, tem historicamente se posicionado em 

defesa dos direitos LGBT. [...] o Conselho Federal de Psicologia (CFP) formalizou 

por meio da Resolução nº 01/1999 o entendimento de que para a Psicologia a 

sexualidade faz parte da identidade de cada sujeito e, por isso, práticas 

homossexuais não constituem doença, distúrbio ou perversão. (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 1999) 

 

 

 No mesmo caminho, o Conselho Federal de Medicina também deixou claro que a 

homossexualidade e a homoafetividade deixaram de ser vistas como uma condição patológica 

pela classe médica há mais de 30 anos. 

Perante tais pontos evidenciados, será feita a análise também do seguinte trecho acerca 

do Domínio Conceptual da Doença, explicitada pelo desejo de patologização da 

homossexualidade, proferido – em entrevista – pelo deputado Ezequiel Teixeira: 

 

                                                 
40

 Disponível em: https://site.cfp.org.br, acesso em: 20 out. 2018. 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25530:2015-05-26-14-20-52&catid=46:artigos&Itemid=18
https://site.cfp.org.br/
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Exemplo 17: Trechos do relato da entrevista do deputado Ezequiel Teixeira
41

 – em que 

se fazem considerações ao PL da “cura gay”. 

— Poxa, o senhor crê na cura?
42

 Eu creio, plenamente. Eu não creio só na cura 

gay, não. Creio na cura do câncer, na cura da Aids... Sabe por quê? Porque eu 

sou fruto de um milagre de Deus também. [...] 

— Mas creio que todo mundo pode receber uma transformação, uma 

mudança. [...] 

— Os incomodados que se mudem. Eu estou aqui e bem. Quem é o 

secretário? Se está desconforme com o secretário, o que vou fazer? Eu não o 

poderia ter exonerado? Eu exonerei várias pessoas... Estou tentando caminhar. 

[...]  

— Fui eleito com essas convicções. Fui convidado para estar aqui. E todos que 

me chamaram sabiam das minhas convicções. Até porque eu tenho convicção, 

mas respeito todos os outros que não têm a mesma que a minha. (GALDO, 2016, 

grifos nossos) 

 

Em linhas gerais, destacamos, inicialmente, a necessidade de considerarmos o lugar 

institucional desse enunciador e como aqui se apresenta um conflito em relação ao tema. 

Sendo ele, à época
43

, o secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio 

de Janeiro, o também pastor Ezequiel Teixeira apresentou posicionamento contrário a certas 

pautas defendidas pela pasta subordinada à sua secretaria.  

Declaradamente contrário ao casamento homoafetivo, o secretário/pastor também 

comparou a homossexualidade a doenças como a AIDS e o câncer, comparação esta 

enfatizada pela crença na ação divina como capaz de curar esses sujeitos. Desse modo, 

constatamos alguns elementos recorrentes nessa enunciação que evidenciam o modo como 

esse sujeito conceptualiza a sexualidade homoafetiva.   

A partir da verificação, nesse excerto, de expressões que ativam os domínios 

conceptuais da DOENÇA, SEXUALIDADE e RELIGIÃO, é possível apontar, a partir de uma 

matriz metafórica, diferentes realizações metafóricas. No caso dos trechos em análise, a 

metáfora conceptual estrutural mais central e abrangente é, de fato, 

HOMOSSEXUALIDADE É DOENÇA, em sua relação com o próprio nome/apelido do 

                                                 
41

 https://oglobo.globo.com/rio/secretario-de-direitos-humanos-do-rio-diz-acreditar-na-cura-gay-18688104 
42

 Nessa parte da entrevista, bem como em outras, o próprio deputado modaliza a pergunta sobre a qual, em 

seguida, emite resposta. 
43

 Logo após essa entrevista, o Secretário foi exonerado do cargo. 
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projeto, “cura gay”, embora se saiba que as expressões metafóricas desse excerto possam ser 

licenciadas não apenas por essa metáfora conceptual.   

 Localizam-se, a partir da fala do deputado Ezequiel Teixeira, no Diagrama 11, 

algumas expressões metafóricas, tais como: 

 

Diagrama 11 - A CURA GAY É UM MILAGRE 
 

“A crença plena na cura gay” 

 

 

 

 

 

“A CURA GAY É UM MILAGRE” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

O posicionamento do  deputado Ezequiel Teixeira, marcado por um operador adverbial 

– plenamente – reúne outras marcas discursivo-argumentativas que se impõem diante de sua 

fala: o tom eloquente, ligado, ainda, ao operador verbal – creio – demonstra uma afirmação a 

algo que é considerado pelo deputado como factível, encerrado em uma verdade comparativa 

não relativizada – creio na cura do câncer, na cura da Aids –, tendo em vista o fato de que 

traz para seu discurso um desejo do ser humano, que é o de encontrar curas para doenças 

graves como o câncer e a Aids, equiparando essa gravidade com uma suposta doença que 

indicam ser da ordem da sexualidade, isto é, o fato de alguém ser gay. 

 Repare-se que o marcador verbal – crer – está envolto em um verniz da religiosidade – 

porque sou fruto de um milagre de Deus –, quando proferido pelo deputado, quase como se 

fosse uma exortação, um encorajamento a que outros passem a compartilhar dessa crença. 

Essa aura de religiosidade pode ser reforçada pela presença da seguinte expressão 

metafórica, licenciada a partir da matriz metafórica explorada no Diagrama 12: 

 

 

 

 

 

RELIGIÃO SEXUALIDADE 
(LGBT) 

REMÉDIO 
DOENÇA 
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Diagrama 12 - HOMOSSEXUALIDADE É DOENÇA 

 

HOMOSSEXUALIDADE É DOENÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CURA GAY É UM ATO DE FÉ” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

A expressão formulada dessa maneira representaria uma metáfora conceitual, da qual 

derivam: para curar, é preciso rezar, ter fé em Deus, recorrer a ‘homens de fé’ (em geral, são 

pastores que estão por trás dessa condenação da homossexualidade). Isso explicaria, por 

exemplo, as razões do fechamento de quatro centros de assistência à população LGBT e da 

suspensão do serviço de teleatendimento a essa comunidade; indiretamente, se um ato de fé, 

então dispensaria a atuação do poder público na promoção desses grupos, o que, de certa 

forma, levou ao afastamento do secretário de suas funções. 

Da mesma forma que se invoca a Deus para tratar de doenças graves, sem aparente 

cura, ou de difícil cura, aqui se coteja homossexualidade, câncer e Aids, colocando-as em 

níveis de igualdade, pela necessidade que se impõe da cura a este mal: a homossexualidade. 

Essa relação de comparação, equivalência, pode também estar marcada pela presença, no 

texto, de: “não creio só [mas também]”, uma forma de demonstrar, por meio dessa relação 

conjuncional presente na locução, como se tenta o controle sobre a homossexualidade, ao 

gerar uma equiparação com essas duas graves doenças mencionadas. 

Assim, ser gay, de acordo com o estigma que essas doenças carregam, é ser 

“canceroso”, é ser “aidético”, é ser doente. Ressalte-se que o argumento da fé, da 

religiosidade, do “milagre de Deus” traz para a cena um tipo de argumento consensualmente 

não questionado: agarrar-se a Deus, no momento do desespero – provavelmente associado a 

procedimentos relativos a essas doenças e, agora, estendido à homossexualidade –, das 

 

DOENÇA 

 

“CURA GAY” 

SEXUALIDADE RELIGIÃO 
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dificuldades, para alcançar o milagre da cura de algo que é anunciadamente uma doença a que 

se está condenado, tentando-se fazer-crer na homossexualidade como um mal. 

Aliado a esse aspecto da religião, trabalha-se com outra expressão metafórica, qual 

seja:  

 

 A CRENÇA (OU A FÉ) EM DEUS PODE CURAR A HOMOSSEXUALIDADE   

 

Aqui, respalda-se a cura pela fé: a presença da pergunta retórica “Sabe por quê?” 

demonstra a tentativa de se persuadir o outro a enxergar a homossexualidade como doença, 

que se cura por obra de Deus, ao serem operados milagres. Todo aquele que é “fruto de um 

milagre de Deus” pode se tornar são, ou seja, tornar-se heterossexual, como o é o deputado 

Teixeira, e, por ser assim, não ser doente. 

Efetivamente, é raro encontrar-se completa consistência entre as metáforas 

conceptuais que estruturam um conceito e todos os movimentos enunciativos de um sujeito. 

Todavia, a existência de metáforas conceptuais revela inevitavelmente como esses sujeitos 

concebem certos conceitos. O enunciador, ao tentar negar uma possível discriminação à 

sexualidade LGBT, acaba por revelar que a concebe como um DESVIO, como se pode 

observar em: “Mas creio que todo mundo pode receber uma transformação, uma mudança”.  

Aqui, a própria presença do operador argumentativo disjuntivo “mas” já coloca em 

evidência o falso rechaço ao fato de que o deputado não “considere a homossexualidade uma 

doença”. Após a negativa acerca da doença gay, o deputado se contradiz, ao afirmar que se 

“pode receber uma transformação”. Assim, conforme se apresenta no Diagrama 13, acaba por 

reafirmar a condição de doença que acarreta à homossexualidade: 

Diagrama 13 - Doente versus curado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O heterossexual é “fruto de um milagre de Deus”, nasce curado, não precisa sofrer 

qualquer tipo de “reparo” em sua sexualidade. A própria abordagem discursiva da pergunta 

retórica traz para o discurso esse viés da obviedade para o que Deus criou à sua imagem e 

semelhança, para a irrefutabilidade da obra e criação de Deus, sob o ponto de vista da 

religiosidade presente nesse texto. 

Por outro lado, também sob o ponto de vista orientacional, tem-se que o homossexual 

é doente, é mau.  

De acordo com o texto, o homossexual precisa passar por “uma transformação, uma 

mudança”, para não ser visto como alguém que tem ou contraiu uma doença. Observe-se que 

há uma censura por parte do entrevistador, ao iniciar o diálogo com o termo “Poxa”, como a 

dizer: É inacreditável que o senhor creia na homossexualidade como uma doença, como algo 

ruim.   

Há uma projeção metafórica para o EXCESSO. Por meio desse esquema, percebe-se 

como “plenamente” (EU CREIO PLENAMENTE NA CURA) reforça a ideia de uma verdade 

não relativizada acerca da patologização da homossexualidade. Ainda, pode-se notar o 

ESQUEMA DO EXCESSO em: “todo mundo” (“todo mundo pode receber uma 

transformação”), para dar à afirmação um caráter genérico e conceituar que a cura da 

homossexualidade está ao alcance de todos. 

Ser “FRUTO DE UM MILAGRE DE DEUS” é, nessa enunciação, um protótipo de 

um ser humano, um homem, de corpo humano: o corpo heterossexual como uma dádiva de 

Deus. Nesse caso, tem-se o CONTAINER do corpo heterossexual como fruto de um milagre, 

diferentemente do que seria prototipicizado para o corpo homossexual, que necessita SER 

TRANSFORMADO, MUDADO, para pertencer ao CONTAINER heterossexual, conforme 

traz esse texto. 

Assim, observa-se que as realizações metafóricas e os esquemas imagéticos 

desempenham funções ideológicas importantes nesse discurso, podendo servir para 

(des)culpabilizar,  (des)legitimar, salientar ou atenuar facetas positivas ou negativas referentes 

aos temas que são evocados. Por exemplo, o esquema aludido anteriormente, do 

CONTAINER, está em relação muito próxima ao esquema DENTRO-FORA, como fica 

evidente no comentário do secretário, em: “Os incomodados que se mudem. Eu estou aqui e 

bem. Quem é o secretário? Se está desconforme com o secretário, o que vou fazer? Eu não o 

poderia ter exonerado? Eu exonerei várias pessoas... Estou tentando caminhar.” 

Nesse contexto, percebe-se que o processo de conceptualização desse sujeito implica 

uma determinada perspectiva ancorada em seu lugar institucional e, igualmente, o processo de 
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identificação, classificação, nomeação e organização de suas afinidades “privadas” não 

afetariam seus juízos de valor, visto que permanece no cargo. Em relação ao comentário, 

podemos perceber, por exemplo, a presença de um tipo de esquema imagético que traduz 

forças dinâmicas, em termos de FORÇA e CONTRAFORÇA, em que haveria uma força 

agonista (o lugar institucional do secretário) que se sobrepõe a forças opositoras (os 

incomodados).  

Como dissemos, efetivamente, as metáforas e esquemas estão sujeitos a 

subcategorizações que resultam em redes de significação complexas mais ou menos 

implicadas. Note-se que o conflito salientado pelo enunciador evidencia o seu lugar de 

autoridade, que lhe permite estar DENTRO, mas estarem FORA os que ele julga inaptos. 

Acentua-se, no excerto anterior e em muitos outros, certos cenários em que existam, 

basicamente, entidades que LUTAM em virtude de “mudanças” em benefício dos alocutários, 

que não necessariamente são os mesmos, ou com as mesmas perspectivas, consequentemente, 

pressupõem-se, tal como explorado no Diagrama 14, entidades que não desejam e/ou 

COMBATEM essas mudanças.  

 

Diagrama 14 - Lugar Institucional 

 

 

                         +                                  - 

 

 

“LUGAR INSTITUCIONAL É PODER” 

“MUDANÇA É GUERRA” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, a coerência metafórica é, muitas vezes, translúcida. Isso porque apresenta um 

caráter multidimensional. Por exemplo, se compreendemos na fala do secretário a ativação de 

um domínio como o da GUERRA, no sentido de colocar em tensão três cenários: o primeiro, 

em que o lugar institucional de secretário não é afetado pelo lugar institucional de pastor 

evangélico na promoção de políticas públicas, voltadas ao grupo LGBT; e, o segundo, em que 

os lugares institucionais são tomados como antagônicos, pois impedem que políticas públicas 

voltadas à comunidade LGBT sejam desenvolvidas em função dos poderes institucionais de 

Lugar Institucional 

Políticas 

Públicas 
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secretário, exercidos pelo pastor; e um terceiro cenário, no qual o lugar institucional de pastor 

é determinante para o lugar institucional de secretário, tanto que diretrizes desse último lugar 

refletem as crenças impregnadas no primeiro lugar.   

Nesse sentido, lugar institucional é poder, e poder possibilita implementar ou não 

mudanças, como em: “Fui eleito com essas convicções. Fui convidado para estar aqui. E 

todos que me chamaram sabiam das minhas convicções. Até porque eu tenho convicção, mas 

respeito todos os outros que não têm a mesma que a minha.”. Nesses enunciados, justificam-

se o terceiro lugar, supramencionado, o qual é marcado pelas crenças de um pastor, e estas se 

tornam determinantes para o exercício do lugar institucional de secretário. 

O processamento perspectival desses enunciados não é necessariamente o mesmo – 

apesar de existir “um certo inimigo” a ser combatido –, tanto para um lado quanto para o 

outro. A alusão ao conflito, presente na fala do secretário, reforça o seu poder institucional: 

“os incomodados que se mudem”, “quem é o secretário?”, “eu exonerei várias pessoas”. 

Desse modo, em termos de domínio GUERRA, ainda que indiretamente, temos: i) lideranças 

em situação de disputa liderando um conjunto de subordinados (soldados); contra ii) um 

grupo de oponentes; iii) ambos possuem recursos materiais e infraestrutura para agir causando 

danos ao grupo adversário; em iv) determinado campo de batalha; v) o desenvolvimento de 

estratégias de ataque e defesa; vi) o confronto propriamente dito; e vii) a vitória e/ou derrota 

também compõem a ideia que temos de uma batalha.  

O processamento conceptual dessa matriz, grosso modo, aliada à matriz “POLÍTICA 

PÚBLICA” pode ser compreendida como: o secretário/pastor, ao ativar o domínio conceptual 

da guerra, coloca-se como comandante, juntamente com seus subordinados/aliados (reais e/ou 

virtuais – governo do Estado do RJ e/ou segmentos da sociedade etc.), determinados a 

enfrentar uma batalha contra seus adversários (reais e/ou virtuais – demandas sociais, LGBTs 

etc.), em um determinado campo de batalha (desenvolvimento de políticas públicas).  

Nessas circunstâncias, ao se defender nesse confronto (disputa político-ideológica), o 

arsenal utilizado é o poder institucional que lhe foi conferido e suas convicções, como foi 

enfatizado no comentário do secretario: “Fui eleito com essas convicções [...] E todos que me 

chamaram sabiam das minhas convicções. Até porque eu tenho convicção, mas respeito 

todos os outros que não têm a mesma que a minha”, isto é, dessa batalha (por exemplo, 

confrontação e/ou comparação de ideias), os combatentes saem vitoriosos ou derrotados 

(promovidos, exonerados, eleitos etc.).  

Enfim, a descrição sumária anterior buscou apontar os aspectos fundamentais do 

domínio GUERRA, que estão subjacentes, em maior ou menor grau, no discurso desse 
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secretário em tensão com a reivindicação dos grupos que questionaram sua atuação na 

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, alegando que suas 

convicções (pessoais) estariam interferindo em suas atribuições institucionais de promoção de 

políticas públicas voltadas aos grupos LGBTs. 

 

Exemplo 18: Texto proferido pelo coordenador do programa Rio sem Homofobia, 

Cláudio Nascimento 

 

"Tratar
44

 a homossexualidade como doença é de uma desonestidade intelectual no 

mínimo tremenda. Se a gente pensar que, ao longo das últimas décadas, cada vez mais, a 

sociedade tem construído conhecimento mostrando que a homossexualidade, a 

transexualidade e a travestilidade são expressões da personalidade humana tão 

saudáveis quanto a heterossexualidade, não pode colocar esse estatuto de que 

superioridade para uma e inferioridade para outra", disse Cláudio Nascimento, 

coordenador do Rio sem Homofobia.
45

 

  

Antes de analisar esse trecho referente à fala de Cláudio Nascimento, enfatiza-se que, 

da metáfora central – METÁFORA DA DOENÇA –, estruturou-se a metáfora 

HOMOSSEXUALIDADE É DOENÇA, autorizada discursivamente pela fala do deputado 

Ezequiel Teixeira.  

No entanto, da fala do coordenador do programa Rio sem Homofobia, Cláudio 

Nascimento, propõe uma argumentação contrária ao posicionamento do deputado, produzindo 

argumentos que revertem o esquema metafórico anterior para: 

HOMOSSEXUALIDADE NÃO É DOENÇA 

 

Essa metáfora central licencia a seguinte metáfora conceptual estrutural: 

 

  “CURA GAY” É DESONESTIDADE INTECTUAL 

 

Ao se avaliar a performance dessa metáfora, observa-se, diante da fala do coordenador 

do Rio sem Homofobia, a força ilocucionária que ela detém por apontar um falseamento, falta 

                                                 
44

 Há uma ambivalência do termo “tratar”, nesse texto, que nos remonta ao tratamento da “cura gay”, além de 

poder fazer menção ao operador verbal “conceber”; “conceituar”. Isso nos permite a análise em questão. 
45

Disponível em: http://circuitomt.com.br/editorias/geral/81786-cura-gay-e-desonestidade-intelectual-diz-

coordenador.html, publicado em: 18 fev. 2016, acesso em: 20 set. 2018. 

http://circuitomt.com.br/editorias/geral/81786-cura-gay-e-desonestidade-intelectual-diz-coordenador.html
http://circuitomt.com.br/editorias/geral/81786-cura-gay-e-desonestidade-intelectual-diz-coordenador.html
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de honestidade e, consequentemente, uma ofensa à moral, depondo, de acordo com o texto, 

contra a intelecção das pessoas, ou seja, na sua atividade cognitiva.  

Nesse caso, a “cura gay” é um desrespeito à própria capacidade intelectiva das pessoas 

de produzir, “ao longo das últimas décadas”, conhecimento extenso acerca da sexualidade, 

relativamente às diversas formas de sua manifestação – a homossexualidade, a 

transexualidade e a travestilidade.  Estruturalmente falando, com base no domínio fonte 

DESONESTIDADE INTELECTUAL, as características de nossas experiências são mapeadas 

e atribuídas ao domínio alvo “CURA GAY”, pois se entende que, intelectualmente, não se 

pode desmerecer no ser humano a sua faculdade de reconhecer que a “cura gay” não se 

operacionaliza, por não se conceber a possibilidade desse tipo de tratamento, sendo essa, 

portanto, uma atitude fraudulenta, tanto social quanto cientificamente. 

Há, nesse caso, uma estruturação do conceito de “CURA GAY” em termos de 

DESONESTIDADE INTELECTUAL. 

Essa metáfora estrutural licencia a produção das seguintes expressões metafóricas: 

 

A patologização da homossexualidade é uma desonestidade intelectual 

tremenda 

  

  A sexualidade como expressão da personalidade humana 

 

 

A patologização da homossexualidade não pode estatuir a sua 

inferiorização em relação à heterossexualidade 

 

Note-se que Cláudio Nascimento tenta mostrar uma estabilização em se tratando das 

sexualidades, ao propor a não superioridade ou a não inferioridade de uma em relação à(s) 

outra(s), ou seja, as sexualidades (homossexualidade, transexualidade, travestilidade, 

heterossexualidade e demais outras expressões da personalidade humana) são, todas elas, 

saudáveis. 

Tomando como base essas proposições, pode-se afirmar existirem, além do exposto 

anteriormente acerca da fala do coordenador do programa Rio sem Homofobia, as seguintes 

metáforas conceptuais estruturais:  
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HOMOSSEXUALIDADE É SAÚDE 

 

Nesse caso, há uma estruturação do conceito de HOMOSSEXUALIDADE em termos 

de SAÚDE. 

A HOMOSSEXUALIDADE, na defesa do coordenador Cláudio Nascimento, tem 

sido, “cada vez mais”, equiparada à HETEROSSEXUALIDADE, como algo saudável, isto é, 

em que se tem saúde. Assim, nota-se, estruturalmente, que essa metáfora possui, 

fundamentada nas características produzidas de nossas experiências, um domínio fonte 

SAÚDE, mapeado e atribuído a um domínio alvo HOMOSSEXUALIDADE.   

Desse mesmo texto de Cláudio Nascimento, têm-se: 

 

TRANSEXUALIDADE É SAÚDE, 

 

TRAVESTILIDADE É SAÚDE, 

 

HETEROSSEXUALIDADE É SAÚDE, 

 

Todas essas sentenças funcionam do mesmo modo que a primeira metáfora mencionada. 

Aqui, considera-se o fato de que, independentemente da orientação sexual do ser 

humano, não se pode delegar ao seu corpo um lugar de desprestígio ou falta de saúde pelas 

formas de expressar a sua personalidade humana, tanto que ser homossexual, transexual, 

travesti ou heterossexual dá a todos esses corpos uma dimensão social, e não individualizada, 

segregadora, estigmatizadora, ao se analisar esse trecho. 

 Ou seja, ser saudável não se associa a um rótulo ao corpo, ligado à sexualidade, muito 

menos ser doente traria essa associação, tentando-se, assim, descartar a questão que envolve a 

patologização de algumas sexualidades, como o faz a nossa sociedade, representada por parte 

expressiva de sua população. 

Em conformidade com o texto, a homossexualidade é saudável por expressar a 

personalidade do ser humano, sem dever se impor à sua sexualidade um lugar de distinção ou 

depreciação, isto é, todas as formas de experienciar a sexualidade devem ter um status 
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próprio, sem imposição de uma superioridade: todas são iguais, mantendo-se as suas 

diferenças.  

Assim, numa escala de ascendência entre as sexualidades, não mais haveria uma 

proeminência de uma em relação às outras. 

Por fim, acerca desse texto, apresentamos, a seguir, alguns ESQUEMAS: 

 

ESQUEMA DO PERCURSO 

 

Nesse esquema, tem-se como ORIGEM a homossexualidade como doença. Para a 

TRAJETÓRIA: “a sociedade tem construído conhecimento mostrando que a homossexualidade, 

a transexualidade e a travestilidade são expressões da personalidade humana tão saudáveis 

quanto a heterossexualidade”. Como DESTINO, o fato de que não se pode colocar esse 

estatuto de que a superioridade de uma deva gerar a inferioridade da outra. 

 

ESQUEMA DE DINÂMICA DE FORÇAS 

 

A FORÇA e a CONTRAFORÇA, aqui, estão sendo definidas, respectivamente, pela 

superioridade da heterossexualidade em relação à inferioridade da homossexualidade, negadas 

por Cláudio Nascimento: “não pode colocar esse estatuto de que superioridade para uma e 

inferioridade para outra”. 

 

ESQUEMA DE LIGAÇÃO 

 

Segundo Cláudio Nascimento, heterossexualidade e homossexualidade 

(transexualidade e travestilidade) devem se equivaler, no sentido de que as diferenças de uma 

não podem ser mais importantes do que as diferenças das outras, ou seja, as diferenças não 

deveriam ser geradoras de exclusão. Elas estariam INTERLIGADAS pelas suas diferenças, no 

sentido de cada uma compõe (deve compor) a sua identidade, como expressões da 

personalidade humana: “a homossexualidade, a transexualidade e a travestilidade são 

expressões da personalidade humana tão saudáveis quanto a heterossexualidade”. 

  

ESQUEMA DE BLOQUEIO 
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O BLOQUEIO que há nessa metáfora é o fato de existir um “estatuto” que “normatiza” a 

heterossexualidade como superior em relação à homossexualidade: “não pode colocar esse 

estatuto de que superioridade para uma e inferioridade para outra”. 

   

ESQUEMA DO EXCESSO 

 

Nota-se, pelas palavras de Cláudio Nascimento, que há “uma desonestidade intelectual 

no mínimo TREMENDA”, excessiva por parte daqueles que tratam a homossexualidade 

como doença. 

Há um outro momento relevante, alusivo ao PL da “cura gay”, que merece ser 

destacado. Assim, após tomar-se conhecimento acerca desse PL, apresentado pelo deputado 

João Campos à Câmara dos Deputados – tendo sido este projeto, mais tarde, por ele retirado, 

gerando comentários (já analisados) de diferentes teores pela instância cidadã –, passa-se, a 

partir de agora, a discutir um outro aspecto do projeto da “cura gay” apresentado pelo 

deputado Ezequiel Teixeira, mais especificamente numa análise de trecho proferido pelo 

deputado Jean Wyllys
46

, ao se posicionar desfavoravelmente ao projeto de Teixeira. 

Uma fala combativa à “cura gay” por Jean Wyllys pode ser revelada a seguir, 

conceptualmente, quando se faz alusão à guerra que se trava na Câmara dos Deputados:  

  

 VOTAR UM PROJETO É GUERRA 

 
Exemplo 19: Texto proferido pelo deputado Jean Willys  

 

"Gostaríamos que hoje a Casa derrotasse esse projeto e jogasse ele 

no lixo da história", disse Wyllys.
47

 

                                                 
46

 O deputado Jean Wyllys de Matos Santos é jornalista, professor universitário e político brasileiro, eleito pela 

primeira vez em 2010 para um mandato de deputado federal pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) do Rio 

de Janeiro. Além disso, é o único deputado federal assumidamente LGBT no Congresso Nacional, e representa 

resistência ao conservadorismo da bancada religiosa. Ao encerramento de seu segundo mandato, já se encontrava 

reeleito para assumir, a partir de 2019, seu terceiro mandato como deputado federal, mas anunciou que não 

tomaria posse por estar sofrendo ameaças contra a própria vida e a de sua família. “O presidente do PSOL [...] 

confirmou a renúncia. E atribuiu a decisão ao que chama de intimidação contra ativistas dos direitos humanos no Brasil.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/01/24/deputado-jean-wyllys-psol-rj-renuncia-

a-mandato-citando-ameacas.ghtml. Publicado em: 24 jan. 2019. Acesso em: 15 fev. 2019.  
47

Disponível em: https://cd.jusbrasil.com.br/noticias/100590781/projeto-sobre-cura-gay-legalizaria-o-

charlatanismo-diz-jean-wyllys, publicado em 2013, acesso em: 28 nov. 2018, grifos nossos. 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/01/24/deputado-jean-wyllys-psol-rj-renuncia-a-mandato-citando-ameacas.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/01/24/deputado-jean-wyllys-psol-rj-renuncia-a-mandato-citando-ameacas.ghtml
https://cd.jusbrasil.com.br/noticias/100590781/projeto-sobre-cura-gay-legalizaria-o-charlatanismo-diz-jean-wyllys
https://cd.jusbrasil.com.br/noticias/100590781/projeto-sobre-cura-gay-legalizaria-o-charlatanismo-diz-jean-wyllys
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Verifica-se, por meio dessa fala do deputado, o esquema geral da metáfora, que 

aparece refletido na sua fala pelo uso de verbo derrotar. Num enfoque a esse verbo, a 

metáfora se torna translúcida, ao apontar os esquemas da guerra, tais como: derrotar, jogar no 

lixo (exterminar). 

A seguir, observada da fala desse deputado, apresentar-se-á a metáfora conceptual 

estrutural oriunda da METÁFORA VOTAR UM PROJETO É GUERRA: 

 

HOMOSSEXUALIDADE É GUERRA   
 

 

É importante destacar, aqui, que essa metáfora é uma inferência possível, porque o 

objeto do embate é o PL em questão. Desse modo, há, nesse caso, uma estruturação do 

conceito de sexualidade em termos de guerra, com as características das nossas experiências 

que têm como base o domínio fonte (GUERRA) sendo mapeadas e atribuídas ao domínio 

alvo (HOMOSSEXUALIDADE), trazendo à tona as expressões metafóricas a seguir, numa 

extensão da fala supramencionada do deputado Jean Wyllys:  

 

A Câmara dos Deputados poderia derrotar o projeto de “cura 

gay”. 

 

A Câmara dos Deputados poderia defender a homossexualidade   

  
 

É importante notar que aqui se pretende inter-relacionar a METÁFORA VOTAR UM 

PROJETO É GUERRA, dentro do universo da homossexualidade, trazendo à tona um viés 

desfavorável à “cura gay”, ou seja, a “cura gay” é algo a ser derrotado, de acordo com a fala 

do deputado. De um lado, está a bancada religiosa e, do outro, encontram-se os opositores à 

patologização da homossexualidade, representada, neste momento, pelo deputado federal Jean 

Wyllys. 

Em se tratando do ESQUEMA IMAGÉTICO ligado à METÁFORA DA GUERRA, 

há um domínio GUERRA, em que se privilegia o esquema de FORÇA E CONTRAFORÇA 

(ESQUEMA DE DINÂMICA DE FORÇAS), em que existem aliados e inimigos, armas, 
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estratégias, etc., o que não impede que outros esquemas imagéticos estejam, também, na base 

dessa metáfora, como os ESQUEMAS DE LIGAÇÃO, BLOQUEIO, PERCURSO, etc. 

Veja-se este ESQUEMA: 

 

ESQUEMA DE DINÂMICA DE FORÇAS 

 

Nesse esquema, trabalham-se FORÇA E CONTRAFORÇA, expondo a noção de 

conflito entre as partes, numa conceptualização do CONFRONTO entre elas. É a FORÇA da 

tradição, da hegemonia heterossexual, conceptualizada pela bancada religiosa, e a 

CONTRAFORÇA da resistência, conceptualizada do lugar do LGBT ou daqueles que o 

defendem da discriminação, da rotulação e do preconceito. A CONTRAFORÇA conclama os 

demais membros da “Casa”, o grupo dos defensores da “cura gay” (FORÇA) a dar a esta o 

destino da “lixeira”.  

Esse é um projeto que se encontra em tramitação – “cura gay”, do deputado Ezequiel 

Teixeira (PTN/RJ), PL 4.931/2016. Não é um processo fácil de ser votado, definido, ou seja, 

encerrado, como defende o deputado Jean Wyllys. O próprio frisa: “Gostaríamos que hoje...” 

– diferentemente, supõe-se, de vezes anteriores – o projeto fosse derrotado. Portanto, é um 

projeto que possibilita a ambos os combatentes (HETEROSSEXUALIDADE/FORÇA versus 

HOMOSSEXUALIDADE/CONTRAFORÇA) um embate de grande proeminência.  

Além disso, pode-se entender que se estrutura, também, dessa METÁFORA DA 

GUERRA, uma outra metáfora conceptual estrutural:  

 

PATOLOGIZAÇÃO É GUERRA  

 

Considerando essa metáfora estrutural, percebe-se que é esperado que o projeto da 

“cura gay” seja extinto do cenário da Câmara dos Deputados, passando a ocupar o não lugar, 

numa referência ao fato de que se deve despatologizar a homossexualidade. 

Tem-se, também, por meio dessa fala do deputado Jean Wyllys, a possibilidade de um 

esquema metafórico que estrutura a ideia de caminho, denominada aqui de METÁFORA DO 

CAMINHO. Há um itinerário a ser percorrido pelo PL da “cura gay”, até que possa ser arquivado 

ou encaminhado para o Senado, para aprovação, o que está em parte expresso na fala do deputado. 

Nesse sentido, tem-se o: 

 



112 

 

 

ESQUEMA DO PERCURSO 

 

  Desse esquema, observamos como ORIGEM os aspectos relativos à normalização 

dos homossexuais, dos LGBTs, etc.; como TRAJETÓRIA, há as discussões, avaliações que 

levaram à formulação da “cura gay”; como DESTINO, encontramos a apresentação do PL à 

Câmara.  Há, nesse caso, traços de um discurso que pode ser favorável ou não ao PL da “cura 

gay”. 

Na concepção do deputado Jean Wyllys: 

 

“CURA GAY” É PARA BAIXO  

ou  

PATOLOGIZAÇÃO É PARA BAIXO 

 

Isso, ao considerarmos que o PL deve ser derrotado, sendo jogado, arremessado, na 

lixeira. Entretanto, na visão da bancada religiosa: 

 

“CURA GAY” É PARA CIMA 

ou 

PATOLOGIZAÇÃO É PARA CIMA 

 

A bancada religiosa faz, por meio desse PL, a defesa de que a patologização da 

homossexualidade, com a liberação da “cura gay”, seja algo benéfico à sociedade, passível de 

ser aprovado, como defende o deputado Ezequiel Teixeira, mentor dessa última versão do PL 

da “cura gay” em tramitação, atualmente, na Câmara dos Deputados. Assim, o terceiro tipo de 

metáfora conceptual aparece aqui: a metáfora ontológica, ao ser considerado este trecho: 

 

“a Casa derrotasse esse projeto e jogasse ele no lixo” 

 

Nota-se que Casa, aqui, é uma metonímia de Câmara dos Deputados, registrando-se o fato de 

que há o uso de casa como comum às pessoas em convívio, num recinto qualquer, ou seja, a Câmara 
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dos Deputados é concebida, fugindo ao plano do objeto físico que deveria ser, como um ser 

com características humanas, repetindo-se as experiências dos seres humanos, por meio de 

operadores verbais como: derrotar (DERROTASSE) e jogar (JOGASSE). Assim, há a 

metáfora ontológica: 

 

A CASA SÃO PESSOAS 

 

Há uma atribuição de características humanas a uma entidade não humana, que 

aparece personificada para que se mantenha mais perceptível a importância da Câmara dos 

Deputados (CASA), que desempenha atos de deferimento ou indeferimento de seus projetos.  

Na próxima subseção, faremos, para delinear o curso dos PLs relativos à “cura gay”, 

uma espécie de breve “linha do tempo”, com suas principais ocorrências, até os 

acontecimentos que antecederam o encerramento desta pesquisa.  

 

5.1.1 Acerca dos PLs da “cura gay” e de seus últimos desdobramentos 

 

Recapitulando as investidas acerca da patologização da homossexualidade, cabe 

salientar que o deputado João Campos (GO), com o PL 717/2003, solicitava a criação pelo 

governo estadual de um programa que auxiliasse as pessoas para que, voluntariamente, 

tentassem deixar de ser homossexuais. Esse projeto foi arquivado, a pedido do próprio 

deputado, diante da pressão de seu partido à época, o PSDB. 

 O outro PL da “cura gay”, este em tramitação na Câmara dos Deputados desde 2016 

(PL 4.931, de Ezequiel Teixeira, do PTN/RJ), busca permitir esse tipo de “cura” por parte de 

psicólogos sem que estes sejam punidos (desconsiderando a Resolução 01/1999, do Conselho 

Federal de Psicologia – CFP –, que impede tal “tratamento”).  

Esse texto do PL 4.931, apresentado em 06 de abril de 2016, propõe a autorização da 

aplicação de uma série de terapias com o objetivo de “auxiliar a mudança da orientação 

sexual, deixando o paciente de ser homossexual para ser heterossexual, desde que [isso] 

corresponda ao seu desejo”. 

Além dessa recapitulação, torna-se relevante, também, trazer à tona os últimos 

acontecimentos acerca do PL da “cura gay” do deputado Ezequiel Teixeira. Esse PL, a partir 

de 20 de abril de 2016, passou a ser apreciado pela Comissão de Seguridade Social e Família 

da Câmara dos Deputados, aguardando o parecer do relator, deputado Diego Garcia (PHS-
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PR), o mesmo que, em 2015, relatou o Estatuto da Família, no qual definiu a família como a 

união entre homem e mulher por meio de casamento ou união estável, desconsiderando todos 

os outros arranjos ou estruturas familiares já existentes em nossa sociedade, que se 

apresentam como novos paradigmas de conjugalidade.  

Em 15 de setembro de 2017, o juiz Waldemar Cláudio de Carvalho acatou 

parcialmente uma liminar por meio da qual legaliza que psicólogos exerçam atividades de 

reversão de terapia sexual, a “cura gay”. A psicóloga Rozângela Alves Justino, cassada em 

2009 – ao oferecer terapias de reversão sexual femininas e masculinas – foi quem moveu 

(com o auxílio de colegas psicólogos) uma ação contra o CFP. 

A respeito do PL 4.931/2016, em 20 de junho de 2018, a Comissão de Seguridade 

Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou a Apresentação do Requerimento n. 

1/2018, pela deputada Erika Kokay (PT-DF), que: "Requer a realização de audiência pública 

para debater o objeto do PL 4931/2016 que 'dispõe sobre o direito à modificação da 

orientação sexual em atenção à Dignidade Humana
48

'". 

Sobre a liminar parcial concedida pelo juiz Waldemar Cláudio de Carvalho, em 12 de 

dezembro de 2018, o CFP entrou, no Supremo Tribunal Federal (STF), com uma reclamação 

para cassação dessa liminar proferida por esse juiz.   

Assim sendo, o PL da “cura gay” continua em tramitação, até que se realize a 

audiência pública que irá discorrer acerca do direito ou não à terapia para mudança de 

orientação sexual, a despeito da dignidade humana. 

Além disso, na contramão desse PL, existe a liminar concedida, a despeito, também, 

da dignidade humana e da Resolução 01/1999 do CFP. Essa liminar transgride parcialmente 

essa resolução, ao legalizar que psicólogos exerçam atividades de reversão de terapia sexual, 

isto é, ofereçam em seus consultórios a “cura gay”. 

Na manutenção desse diálogo com a “cura gay”, e mais especificamente, com as 

“minorias” silenciadas, a próxima seção trará questões concernentes à dignidade humana – 

prevista constitucionalmente –, dando enfoque à diversidade, à pluralidade, em detrimento 

dos padrões comportamentais monolíticos, que tentam sobrepor algumas expressões humanas 

a outras, na sociedade. 

 

5.2 Das categorias naturalizadas e da legitimação da hegemonia dos corpos 

heterossexuais: a capacidade humana segregadora de categorizar  

                                                 
48

 Disponível em: www.camara.gov.br, acesso em: 27 dez. 2018. 

http://www.camara.gov.br/
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Por que precisamos propor identidades enraizadas, monolíticas, homogêneas e 

linguagens de significados permanentes? Por que, apesar dos extremismos 

religiosos, da luta desesperada de sobrevivência de etnias ameaçadas pela 

globalização, não procuramos os “entrecruzamentos”, a mistura, a mudança, a 

hibridez constitutiva das culturas e das línguas num mundo orientado para a 

diversidade e a multiculturalidade? (BOHN, 2013, p. 89) 

 

 

 Abrimos esta seção com uma epígrafe que pode se constituir como uma forma de 

reflexionar acerca de grupos como os compostos por defensores dos PLs, que querem 

criminalizar, regulamentar manifestações de sexualidade. 

 Se preciso fosse responder a todas essas perguntas da epígrafe, uma palavra nortearia o 

texto: a naturalização, que ainda poderia ser complementada com algo mais recentemente 

difundido entre psicólogos, filósofos, teólogos e antropólogos
49

, que é a normose (JANIAKE, 

2018), esse estado ou condição de normalidade, com a perpetuação de padrões 

comportamentais homogeneizados, de forma não refletida, os quais acabam constituindo a 

regra – o ideal de ser humano e de sociedade – e recebendo a adesão das pessoas. 

Aprendeu-se com Foucault que ninguém pode ser tomado como modelo para 

comparação com outra pessoa, que é preciso problematizar a respeito dos componentes de 

subjetivação que constituem esse modo de ser, ou ainda problematizar sobre quais 

componentes contribuem para a construção de uma estilística da existência (FOUCAULT, 

1985). 

Ao fazer essas comparações, ao categorizá-los, a nossa sociedade segrega os corpos, 

realizando ou estimulando a divisão entre os seres, numa classificação hierárquica antagônica, 

paradoxal e paroxística, pois, “[...] ao classificar os sujeitos, toda sociedade estabelece 

divisões e atribui rótulos que pretendem fixar as identidades. Ela define, separa e, de formas 

sutis ou violentas, também distingue e discrimina” (LOURO, 2000, p. 12). 

Ao mesmo tempo em que prega a inclusão, o que equivaleria a não haver segregação, 

a nossa sociedade discrimina, rotula, engessa corpos, como acontece com as “minorias” 

sociais, incluindo-se as “minorias” sexuais, sendo necessária a criação de leis para defender 

corpos estigmatizados, na comparação com outros corpos considerados superiores, melhores. 

 

Podemos [...] pensar que poucos são os homens ou mulheres que se aproximam 

minimamente desses modelos preconizados pela norma. [...] na perspectiva pós-

estruturalista [...] os conceitos escorregam, de modo que quaisquer metáforas de que 

                                                 
49

 Importantes pensadores como Pierre Weil, psicólogo francês, Jean-Ives Leloup, filósofo, psicólogo e teólogo 

francês, e Roberto Crema, psicólogo e antropólogo brasileiro, denominam esse movimento de homogeneização 

cultural de “Normose”. (JANIAKE, 2018) 
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venhamos a nos valer não terão a pretensão de dar conta de todos os elementos que a 

teoria original tenta explicar. Dessa forma, os conceitos são sempre passíveis de 

revisão, sendo necessário problematizá-los constantemente. (FELIPE; BELLO, 

2009, p. 142). 

 

Corpos heterossexuais – brancos, magros, universitários, do eixo Rio-São Paulo, ricos 

– são considerados melhores, estando na contraforça com estes, corpos vítimas de 

preconceitos e discriminações como os LGBTs, negros, gordos, analfabetos ou não letrados, 

nordestinos, pobres, etc. 

Para uma visão sinóptica dessas matrizes – hegemônica e anti-hegemônica –, 

apresenta-se o Diagrama 15, a seguir:  

 

Diagrama 15 - Hegemonias e anti-hegemonias

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

É válido que se pense acerca do fato de sermos todos iguais perante a lei, pelo 

princípio constitucional da igualdade, artigo 5º, caput da Constituição da República 
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Federativa do Brasil (BRASIL, 1988): “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Ou, 

ainda, numa visão aristotélica, 300 anos a.C., refletir acerca da igualdade material (que 

equivale à igualdade aristotélica): Devemos tratar os iguais igualmente e os desiguais 

desigualmente na medida das suas desigualdades.   

Tratar os iguais na medida de suas igualdades, e os desiguais na medida de suas 

desigualdades, pressupõe que as pessoas que se encontram em situações diferentes sejam 

tratadas de forma desigual, o que significa ser isonômico: “O raciocínio que orienta a 

compreensão do princípio da isonomia tem sentido objetivo: aquinhoar igualmente os iguais e 

desigualmente as situações desiguais”. (BULOS, 2002, p. 79).  

Ou seja, a igualdade deve ter proporcionalidade entre uma situação e os fatos dela 

provenientes, pois não se pode tratar com igualdade situações oriundas de fatos desiguais. Isso 

quer dizer que somos iguais, mas com as nossas diferenças, particularidades, individualidades, 

desejos, crenças, origens, performances sociais e sexuais. 

E, se somos iguais nas nossas igualdades, e desiguais nas nossas desigualdades, por 

que haveríamos de viver algo tão antagônico como ter que se afirmar perante o outro? A 

mulher perante o homem, o LGBT perante o heterossexual, o gordo perante o magro, o negro 

perante o branco, o pobre perante o rico, etc. 

E, mais ainda, por que esse paradoxo? Se somos seres performáticos, com corpos 

gestálticos, por que precisamos de leis que nos defendam de nós mesmos, no Outro, em se 

tratando de nossos corpos?  

Alguns desses atos são criminalizados: os preconceitos e discriminações raciais, de 

etnia e de cor, religiosos ou de procedência nacional, já preconizados pela Lei 7.716, de 05 de 

janeiro de 1989, alterada em 13 de maio de 1997, Lei nº 9.459. (BRASIL, 1997). 

Como se pode observar, há uma lei contra os preconceitos e descriminações raciais, na 

tentativa de se evitar a divisão tradicional e arbitrária entre os grupos de pessoas, determinada 

pelo conjunto de caracteres físicos hereditários (cor da pele, formato da cabeça, tipo de 

cabelo, etc.), ao passo que se tem, também, uma lei contra os preconceitos e discriminações 

de etnia, na tentativa de se evitar que a coletividade, com indivíduos que se diferenciam por 

sua especificidade sociocultural (por meio da língua, religião e modos de agir), não se 

desrespeite em seu convívio. 

Acerca de questões religiosas, o cidadão pode, da mesma forma, amparar-se na lei, a 

fim de evitar preconceitos e discriminações religiosos, para que as denominações religiosas de 
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cada ser sejam respeitadas e, acrescido a isso, tem-se uma lei contra os preconceitos e 

discriminações de procedência nacional, para que a origem das pessoas seja respeitada. 

Para o enfrentamento da violência contra as mulheres, foi sancionada a Lei 

11.340/2006, Lei Maria da Penha, a qual 

 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o 

Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 

providências. (BRASIL, 2006) 

 

Seguindo essa trajetória do enfrentamento da mulher contra a violência, e para tentar 

impedir os crimes contra as mulheres, foi sancionada a Lei 13.104/2015 (BRASIL, 2015), 

conhecida como a Lei do Feminicídio, que altera o Código Penal (art.121 do Decreto Lei nº 

2.848/40), incluindo o feminicídio como uma modalidade de homicídio qualificado, entrando 

no rol dos crimes hediondos. 

 Entretanto, mesmo que se observem, relativamente à sexualidade e à identidade de 

gênero, discriminações e preconceitos crescentes e, mais ainda, ações homofóbicas que têm 

matado, a cada 25 horas, um LGBT (OLIVEIRA; JORGE, 2017) no Brasil, não entraram os 

homocídios ou  atitudes homofóbicas em sanção para serem criminalizados e punidos na 

forma da Lei, como o são outros atos considerados como crimes, aqui mencionados. 

Assim, os LGBTs são corpos em conflito. De seus CONTAINERS, travam uma luta 

permanente, numa relação desvantajosa, em que o outro é capaz de conduzi-lo à morte por 

não considerá-lo igual na sua igualdade ou desigual na sua desigualdade, no momento da 

convivência familiar, íntima, casual, profissional, social, etc. 

Trava-se com o outro Eu uma batalha de corpos iguais no que temos de igual, e 

desiguais no que temos de desigual, sem nos darmos conta de que podemos ser paradoxais e 

antagônicos, diferentes mesmo, sem sermos uns superiores aos outros. 

Falta a inclusão, nessa lei de 13 de maio de 1997 (BRASIL, 1997), da homofobia 

como crime, porque a taxa de mortes de um LGBT é de 1,05 ao dia, no Brasil (veja 

GRÁFICO 1, nesta pesquisa), porque a heteronormatividade classifica os seres entre os 

normais e os anormais, perseguindo esses ditos anormais – os LGBTs –, marginalizando-os, 

ignorando-os e tirando-lhes direitos de dignidade humana, ao agredi-los psicológica e/ou 

fisicamente e até mesmo ao tirar-lhes a vida. 
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E, desse modo, perpetua-se a legitimação da hegemonia dos corpos heterossexuais, em 

nossa sociedade, com a naturalização de categorias e a manipulação de símbolos às categorias 

semânticas, em que há uma capacidade humana segregadora de categorizar: 

 

Não tenho nada contra (gays, lésbicas, travestis, bissexuais, transexuais), desde 

que... (BRASIL, 2011, p. 70)  

   

[...] “É legal porque é gay” também exprime preconceito em relação à 

homossexualidade. (BRASIL, 2009b, p. 26)    

 

Em recorrências categoriais como essas, reitera-se, semanticamente, o fato de haver 

uma tolerância condicionada e uma violência simbólica que acabam sendo naturalizadas 

socialmente, culturalmente, cognitivamente, numa sociedade que é heteronormativa e, por 

isso, segrega pessoas.  

 Tal fato se dá por força das categorias, às quais se metaforizam, pela nossa capacidade 

humana, e refletem automaticamente a nossa cognição humana, reproduzindo estereótipos, 

estigmas, segregações, exclusões sociais, que são por nós ditas, imperceptivelmente, porque 

essas metáforas “entram” ou existem na nossa mente (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 33). 

 Com relação a essa aparente não percepção, pode-se explicá-la porque  

 

a própria consciência vai além da percepção de fenômenos físicos, ou da consciência 

de estarmos conscientes; esta só é viabilizada por este conjunto vasto, inconsciente e 

inacessível que deve estar sempre em funcionamento para que a própria consciência 

possa operar. (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 29) 

 

 Isso não justifica, evidentemente, a opressão aos corpos, a discriminação e o 

preconceito. Mas nos possibilita compreender o porquê de nos comportarmos, muitas vezes, 

numa atitude dita de tolerância, de aceitação e, desse modo, praticar uma violência simbólica, 

ao naturalizar ações como tolerar, aceitar, etc., uma vez que esses operadores verbais, em si, 

já alertam para a não aceitação e a não tolerância (ou a aceitação e a tolerância condicionadas) 

e revelam a heteronormatividade.  

A questão não é pautada no aceitar ou tolerar, porque não cabe ao ser definir 

categorias como aceitáveis, tendo em vista o fato de que somos seres plurais, subjetivos e, por 

isso mesmo, diferentes.  

Com esse fato corroboram Freire e Leffa (2013), ao dizerem que nós não somos 

corpos/seres objetivos, lineares, constantes, previsíveis, racionais, em um mundo (que não é) 

invariável, irreversível e estável. Ou seja, não podemos permanecer inseridos num modelo 
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tradicional, uma vez que não somos cartesianos, atomísticos e homogêneos em nossas 

identidades: 

 

[...] o paradigma tradicional [é] [...] reducionista, disjuntor e simplificador, na 

medida em que impõe a ordem, expulsando a desordem; contempla o uno ou o 

múltiplo; separa o que está interligado e unifica o que é diverso, reduzindo-o. [...] a 

urgência de um novo modelo é incontestável; contudo, [...] esse novo paradigma 

deve estar calcado em três pressupostos epistemológicos: a complexidade (que 

ressalta a recursividade e o não reducionismo), a instabilidade (que rejeita a 

estabilidade e enfatiza a incompletude, a inconclusão) e a intersubjetividade (que 

evidencia a impossibilidade de haver, apenas, um conhecimento objetivo do mundo). 

(MORIN, 2005a. p. 59-61 apud FREIRE; LEFFA, 2013, p. 63, grifos no original) 

 

Somos corpos que não podem ser explicados ou entendidos de forma isolada, embora 

sejamos parte de um todo inconcluso. Entretanto, ser inconcluso não significa ser 

indissolúvel. (PINEAU, 2006 apud FREIRE; LEFFA, 2013, p. 74). Na nossa inconclusão, 

estamos interligados, associando todos os elementos que nos compõem e, desse modo, 

libertando “os processos formativos de uma visão reducionista e simplificadora, na medida 

em que [se] destaca[m] os sujeitos, suas individualidades, suas inter-relações e o ambiente em 

que se constituem, se desenvolvem e se transformam
50

” (FREIRE; LEFFA, 2013, p. 74). 

Por sermos corpos em constante transformação, possuímos uma identidade complexa, 

inacabada (mas não imperfeita), que vai efetuando evoluções, movimentos e deslocamentos 

ao longo da vida. 

Ressalta-se que, ao se falar em não imperfeições do ser, está se posicionando acerca do 

fato de que o inacabado desse ser complexo não se constitui como uma anomalia, pelo 

contrário, estar em permanente acabamento dá ao ser, ao corpo, a possibilidade de buscar 

experienciar toda a sua complexidade, como ser gestáltico, heterogêneo e plural. 

Esse inacabamento em nada reflete uma condição de anômalo, mas sim de diferente. 

Essas desigualdades pandêmicas, que fazem dos corpos “soldados” que militam em campos 

contrários, numa guerra que conduz a mortes feminicidas, homocidas, etc. podem estar 

calcadas, entre outros aspectos, nas naturalizações que vão se reproduzindo por meio das 

categorias que vão sendo metaforizadas no decorrer de nossas vidas. 

E, se são tomadas essas desigualdades como naturais, constata-se, conforme afirma 

Viana (2013, p. 73), que “As desigualdades sociais são produtos históricos e, portanto, podem 

ser naturalizadas. Em síntese, o que é natural não pode ser naturalizado, isso pode ocorrer 

apenas com o que não é natural, ou seja, o que é produzido social e historicamente.”   

                                                 
50

 Enfatiza-se que a transformação de que se fala, aqui, está associada à evolução a que o ser está sujeito. Não a 

uma transformação, como dita antes, relacionada à reversão da orientação sexual (a “cura gay”). 
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Social e historicamente, vão sendo (re)produzidos estereótipos, preconceitos, frases de 

efeito carregadas de teor discriminatório, vão se generalizando, e fazendo parecer clichês as 

mais diversas formas de sentimento hostil aos nossos pares. 

Contra a naturalização, há somente a desnaturalização. E isso é algo que não pode ser 

objeto de contestação, no entanto, para isso, é necessário que as pessoas compreendam os 

estigmas que estão por detrás de questões sociais dissonantes (e não estigmatizadoras, apenas 

diferentes), porque as questões sociais – assim como os seres, os corpos – são diferentes, 

plurais, diversas, por serem essas questões especificamente históricas e sociais: 

 

Eis a questão que muitos se esquecem. Só é possível naturalizar o que existe. Se não 

existissem classes sociais distintas e desiguais, não seria possível naturalizar sua 

“diferença” e “desigualdade”. Se as posições sociais de homens e mulheres, negros e 

brancos, não fossem diferentes e desiguais, então seria impossível naturalizá-las. 

Nesse sentido, a naturalização é sempre a naturalização de alguma coisa e por isso é 

preciso que essa “coisa” exista. (VIANA, 2013, p. 73) 

 

A ideia não é negar ou renegar a existência de, mas equacionar as diferenças e não 

mais superviabilizar velhos paradigmas que enclausuram corpos na periferia de uma matriz 

hegemônica, enquanto outros são escolhidos para ocuparem o seu centro, como se fossem os 

corpos, os seres, previsíveis e estáveis, em vez de complexos e intersubjetivos. 

Os seres devem, pois, ser protagonistas e responsáveis pelo mundo em que vivem, 

revertendo essas naturalizações históricas e sociais em transformações complexas e 

sistêmicas, desconstruindo essas categorias metaforizadas, que trazem no seu bojo os valores 

sociais e culturais como elementos legitimadores do pensar metafórico das desigualdades, 

construídas no interior das estruturas de poder existentes. 

Por meio das desigualdades, há uma limitação ou, melhor dizendo, uma circunscrição 

de espaço, de fronteiras para os significados, quando se deveria ser favorável à 

“pluriversalidade” (MOITA LOPES, 2006, p. 89) dos corpos, em se tratando das suas 

pluralidades religiosa, etnocultural, de gênero ou performativa, sexual, socioeconômica, 

política e sociodiscursiva, num país multifacetado como o Brasil. 

 

5.3 Alvíssaras! Direto do Senado: o PL 672/2019 em trâmite contra a homofobia 

 

 Há, como já citada nesta pesquisa, de acordo com o Quadro 1, à página 38, a Lei n. 

7.716/1989, também conhecida como Lei do Racismo, que define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor. Essa lei sofreu alteração em seus artigos 1º e 20 pela Lei n. 
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9.459/1997, em que se acrescentam à redação: “Art. 1º [...] os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.” (BRASIL, 

1997). 

 Esse foi um avanço dessa Lei, à época. De lá para cá, novas configurações em relação 

ao preconceito e à discriminação tomaram proporções preocupantes, entre elas a LGBTfobia, 

ao que argumentamos, em nossa pesquisa, não haver razões para a não inclusão da homofobia 

como crime nessa Lei, considerando-se, nesta pesquisa, os diversos aspectos apresentados, 

sobretudo o fato de tantos homocídios: a média de mortes ligadas à homofobia passou de um 

assassinato por dia. (MADEIRO, 2017). 

 Diante de tantos homocídios, ao final desta pesquisa, o PL 672/2019 torna laureado o 

nosso trabalho, com uma proposta que visa à criminalização da homofobia, a ser incluída na 

supramencionada Lei do Racismo.  

Esse PL teve sua aprovação em 22 de maio de 2019, conforme apresentado na Figura 

5, a seguir: 

Figura 5 – PL anti-homofóbico (672/2019) em tramitação 

Fonte: BRASIL (2019a). 
 

 

 De autoria do senador Weverton Rocha (PDT-MA), esse PL determina que seja 

punido, na forma dessa Lei, aquele que praticar crimes de homofobia. 
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 Como justificação, o texto, que é de parte avulsa, integrante do PL, apresenta: “A 

violência contra pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e 

lntersexuais é uma perversidade que vem recrudescendo na sociedade brasileira” (BRASIL, 

2019b). 

 E esse recrudescimento tem vitimado LGBTs por meio de agressões físicas, 

psicológicas e assassinatos, constando, também, nesse mesmo texto, o fato de que o Brasil 

alcança um percentual de 54% de todos os crimes contra LGBTs acontecidos no mundo, o 

que posiciona o País como o primeiro em atentados à vida dos LGBTs (BRASIL, 2019b).  

O documento pontua, ainda, o fato de não ser mais possível compactuarmos com as 

inúmeras torturas que sofrem essas vítimas. Cita como exemplo o caso de grande repercussão, 

no Brasil, da travesti Dandara, e, com o projeto, pretende denominar essa lei de combate à 

homofobia como Lei Dandara, pelas razões que se seguem: 

 

Em 2017, a travesti Dandara dos Santos foi agredida com chutes e golpes de pedra e 

pau. Durante as agressões, os assassinos fizeram imagens divulgadas covardemente 

nas redes sociais. Tais imagens retrataram a tortura por ela sofrida. Em seguida, a 

vítima foi assassinada com disparo de arma de fogo na face, como ocorrem em 82% 

dos crimes contra as pessoas travestis e transexuais, sendo característica a 

desfiguração, segundo dados da ABGL T, Rede Trans, Andra e demais ONGs 

nacionais brasileiras.  

Com tamanha crueldade não podemos mais compactuar. É inadmissível que a vida 

de brasileiros e brasileiras seja dizimada em razão da orientação sexual e/ou da 

identidade de gênero dos cidadãos. (BRASIL, 2019b). 

 

O texto do documento menciona, também, o caso de Gisberta, uma brasileira trans, 

assassinada em Portugal após ter sido, naquele país, estuprada e torturada por 14 jovens, o que 

culminou com a sua morte. 

Esse episódio gerou grande impacto na sociedade lusitana, com leis que garantiram 

maior inclusão e direitos aos LGBTs em Portugal. Do mesmo modo, em nosso país, conta-se, 

a partir dessa proposição – “por Dandara, por Gisberta [...] e por toda a população LGBT do 

Brasil [...]” – com a “pertinente e relevante [...] aprovação [...]” desse PL. (BRASIL, 2019b) 

Até o encerramento desta pesquisa, o PL 672/2019 encontrava-se tramitando na 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em caráter terminativo
51

. Nesse caso, sendo 

                                                 
51

 Decisão Terminativa: É aquela tomada por uma comissão, com valor de uma decisão do Senado. Depois de 

aprovados pela comissão, alguns projetos não vão a Plenário, são enviados diretamente à Câmara dos Deputados, 

encaminhados à sanção, promulgados ou arquivados. Só serão votados pelo Plenário do Senado se recurso com 

esse objetivo, assinado por pelo menos nove senadores, for apresentado ao presidente da Casa. Após a votação 

do parecer da comissão, o prazo para a interposição de recurso para a apreciação da matéria no Plenário do 

Senado é de cinco dias úteis. (A-Z Glossário Legislativo. Senado Federal. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/decisao-terminativa. Acesso em: 18 jun. 2019.) 

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/decisao-terminativa
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aprovado em votação suplementar e não havendo pedido de análise em Plenário, seguirá para 

a Câmara dos Deputados. 
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CAPÍTULO VI: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Como palavras finais deste trabalho, enfatizamos que, na articulação entre os 

capítulos, que não se pautam exclusivamente na análise das metáforas conceptuais, mas numa 

inter-relação entre categorização, naturalização, metáforas conceptuais e esquemas 

imagéticos, sob um enfoque da linguística cognitiva, conseguiu-se dar conta de aspectos 

cognitivos importantes que estruturam o discurso em um caráter mais amplo, pois não há 

como negar o social, o cultural, o ideológico, o histórico, o político, o econômico, envolvidos 

nessa teia que enreda o ser humano e sua(s) sexualidade(s), individualidades e coletividades. 

A partir desse emaranhado de subjetividades, percepções e sensações que 

complexifica os corpos, pôde-se traçar um perfil para além da sexualidade e da identidade de 

gênero, que teve como escopo o PL da “cura gay”: precisou-se, nesse caso, buscar respaldo 

em leituras que enfocassem as “minorias” não só sexuais, mas as ditas sociais, com os 

estigmas que sofrem, para compreender como determinados corpos são subjugados em nossa 

sociedade. 

Num País em que se discutem os Direitos Humanos, mas em que há pessoas em 

situação de vulnerabilidade e, mais ainda, pessoas abaixo da linha da pobreza
52

, as matrizes 

do poder hegemônico sufocam as anti-hegemonias cada vez mais, por uma questão que é 

histórica, ideológica, cultural, e que esbarra em problemas ligados às políticas públicas de 

educação: a quem se nega o conhecimento, a informação, retira-se, também, o direito de 

escolha e a liberdade necessária. 

Fez-se indispensável, também, uma indagação sobre a igualdade, com o princípio 

constitucional da igualdade, artigo 5º, caput da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Foi válida para a escrita a reflexão sobre a igualdade material, substancial, aristotélica, 

considerando que há igualdades diferentes, e para que, assim, pudéssemos repensar alguns 

atos políticos considerados polêmicos, como, por exemplo, a situação dos negros, com o 

sistema de cotas: se pensamos acerca dessa igualdade material, concebemos e cremos na ideia 

de que as cotas vão garantir aos desiguais, historicamente existentes, igualarem-se. 

Ao analisarmos excertos sobre o PL da “cura gay”, do deputado Ezequiel Teixeira 

(PTN/RJ), PL 4.931/2016, observamos que esse projeto vem sofrendo alguns desdobramentos 
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por insitência de forças contrárias à bancada religiosa da Câmara dos Deputados.  Esse PL 

aguarda uma reclamação para cassação de liminar proferida pelo juiz Waldemar Cláudio de 

Carvalho, além da realização de audiência pública para debater o seu objeto, que dispõe sobre 

o direito à modificação da orientação sexual em atenção à Dignidade Humana. 

Notou-se, por meio desta pesquisa, haver não somente a patologização da 

homossexualidade. A despeito da dignidade humana, princípio também garantido pela 

Constituição de 1988, há uma marginalização das “minorias”: negros, povos indígenas, 

pessoas com deficiência, comunidades quilombolas, toxicodependentes, população em 

privação de liberdade, idosos, desempregados, vazanteiros, pobres, analfabetos, refugiados, 

mulheres, nordestinos, gordos, baixos, população em situação de rua, pessoas com 

denominações religiosas de ancestralidade africana, pessoas com transtornos e com altas 

habilidades mentais, entre outras, que trouxeram para a cena social a exclusão como algo a ser 

combatido. 

  Diante dessa constatação, esta pesquisa tentou preservar esse diálogo entre a “cura 

gay”, relativamente aos LGBTs, e as demais “minorias” silenciadas. Na manutenção desse 

diálogo, deu-se enfoque à diversidade, à pluralidade, em detrimento dos padrões 

comportamentais monolíticos, que tentam sobrepor algumas expressões humanas a outras, na 

sociedade, com a patologização das “minorias”, numa tentativa de ressignificar as hegemonias 

e anti-hegemonias por meio de esquemas de imagem metafóricos do corpo-rótulo. 

Sabemos que o ato de buscar revelar esses significados não é uma tarefa fácil, 

entretanto sentimo-nos impelidos pelo estudo das metáforas conceptuais e dos esquemas de 

imagem, ao julgar ser possível contribuir para o aprofundamento de questões que envolvem 

cognição, cultura, ideologia e argumentação, a fim de se compreender melhor o discurso 

social, humano, na pluriversalidade, por se fazer expressar, por meio das metáforas, um 

pensamento sociocultural e ideológico. 

Por meio da(s) linguagem(ns), a metáfora conceptual e os esquemas imagéticos dela(s) 

oriundos oferecem um campo profícuo para a compreensão do ser humano, considerando as 

suas práticas sociodiscursivas e, a partir desse vasto campo de estudo, espera-se que esta 

pesquisa possa ter contribuído com a área de estudos da linguística cognitiva, das metáforas 

conceptuais. 

 Enfatizamos, ainda, que se tornou de grande importância identificar as categorias 

heteronormativas naturalizadas e a atribuição de símbolos para essas categorias semânticas 

como reflexo da cognição humana, pela capacidade humana de categorizar, por meio de 

textos que versaram sobre o tema e, além disso, avaliar como pode se dar a desconstrução 
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dessas categorizações do corpo homossexualizado, que é metaforizado pelo sexismo, pela 

sexualidade compulsória e pelo heteronormativismo.   

Constatou-se, com esta pesquisa, que tem um caráter social, discursivo e linguageiro –

em respeito ao ser humano e à diversidade sexual, à sexualidade, à identidade de gênero, à 

queerização –, em uma sociedade que binariza seres num recipiente homem ou mulher – com 

corpos rotulados por metáforas estigmatizadoras –, que as relações de poder nela se reforçam, 

pois têm como norma o hétero, descartando o homossexual e praticando ações homofóbicas 

paroxísticas. 

Evidenciamos, além disso, que se faz necessário refletir sobre aspectos educacionais, 

culturais e históricos que demandam um posicionamento de resistência no que concerne ao 

preconceito sexual vigente, capaz de rotular, destruir psicologicamente e até mesmo ceifar a 

vida de outros seres humanos, por razões ligadas a uma racionalidade subjetiva, que se faz 

ressoar em um discurso heteronormativo, sexista e homofóbico, ao reproduzir crenças, valores 

e desejos heterossexualizados, se consideramos a hegemonia heterossexual. 

 Isso tudo foi possível por meio da análise de metáforas conceptuais e de esquemas de 

imagem, que envolvem fatos sociais como sexismo, LGBTfobia, hegemonias sexuais, sendo 

demonstrado como a metaforização evoca esquemas de imagem do corpo homossexualizado, 

exprimindo preconceitos e  exclusões, estritamente relacionados ao processo de categorização 

e naturalização de um discurso que coloca em cena determinados sujeitos se posicionando 

frente ao tema em debate, a “cura gay”. 

Foram analisadas falas referentes à instância cidadã, por meio de comentários de 

internautas, além de falas da instância política, excerto de livro sobre sexualidade na 

contemporaneidade, postagem sobre violência contra LGBT, texto sobre o dilema do coming 

out, relato de enfrentamento da homofobia por homossexuais, textos da campanha publicitária 

“Faça como os animais, não julgue”, texto da lei que define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor, religião e procedência nacional, gráfico acerca das mortes de 

LGBTs, todos versando sobre aspectos determinantes no processo de construção da 

significação pela mente humana, de modo convergente, e considerando, nas atividades 

linguageiras, a questão da metaforização e da categorização da sexualidade. Somados a isso, 

foram elaborados diagramas discriminando ou explicando aspectos relacionados aos escopos 

de análise desta pesquisa. 

Como resultados, na esteira dessas questões relativas à sexualidade, este estudo 

demonstra como essas categorias que envolvem as “minorias” são produtoras de metáforas 
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que evocam esquemas de imagem do corpo homossexualizado, exprimindo preconceitos, 

discriminações e exclusões.  

Conclui-se, portanto, que essas categorias sexistas são naturalizadas e compartilhadas 

cognitivamente, pela manipulação de símbolos a essas categorias semânticas como reflexo da 

cognição humana, pela capacidade humana de categorizar, sendo necessária a desconstrução, 

a desnaturalização dessas categorizações prototípicas dos corpos homossexualizados, com 

seus esquemas de imagem metaforizados pelo sexismo e pelo heteronormativismo, estopim 

para atitudes discriminativas e para homocídios.  

Ressalta-se, nesse sentido, que a ideologia tornou natural, universal a imagem da 

classe dominante, havendo, assim, a naturalização do preconceito. Os discursos ora analisados 

põem em evidência uma rede de ditos de uma matriz heteronormativa, com um conjunto de 

normativos que expressam um processo de naturalização não da diferença, mas da 

desigualdade, pois a naturalização não é um produto do puro pensamento, mas, sim, um 

produto de um pensamento histórico e social sobre uma realidade. 

Pelas forças que exercem o domínio nessa realidade, confirma-se que o status de 

inferioridade relegado aos homossexuais encontra eco em outras “minorias” sociais e sexuais 

que sofrem com a vulnerabilidade e a exclusão que enfrentam no dia a dia.  
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