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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A homossexualidade no Brasil 

 

Os debates sobre as sexualidades influenciam a estruturação das hierarquias 

sociais, porque fazem parte da política, foram e ainda são objetos de disputa, meios de 

controle, de violência e de libertação (Neto; Saraiva; Bicalho, 2014). Em algumas esferas 

como o Estado, para a religião e para a própria ciência, a homossexualidade já foi vista 

como crime, pecado e patologia (Irigaray; Freitas, 2013). Esta visão discriminatória da 

homossexualidade como algo que deveria ser retificado e conscientemente punido foi 

denominado por Weinberg (1972) como homofobia.  

Silva et al., (2013) afirmam que historicamente a homossexualidade foi tratada de 

maneira ambivalente pelos gregos e romanos na antiguidade, porque era considerada uma 

prática socialmente aceita, embora não de maneira unânime e incondicional. Na Idade 

Média a repressão aos homossexuais ganhou força pela ação da Igreja Católica no 

ocidente. Na Renascença e nos séculos posteriores a homossexualidade se tornou 

herética, violentamente combatida pela Inquisição “por ser considerada como um desvio 

da norma, patologia ou até mesmo uma perversão” (Souza; Pereira, 2010). Somente em 

meados do século XIX em países europeus, que surgiram os primeiros movimentos de 

lutas por direito civis (Silva et al., 2013).   

A homofobia para Souza e Pereira (2013) é um termo que literalmente significa 

“medo do igual”, que expressa o preconceito e a aversão que heterossexuais têm em 

manter relações de amizade, afeto ou relações amorosas com pessoas do mesmo sexo. No 

entanto, a homofobia também pode vir dos próprios homossexuais, que reproduzem os 

mesmos preconceitos dos quais sofrem. 

Bourdieu (2014) afirma que os próprios gays, ao se deparar com a incessante 

invisibilidade, violências simbólicas e categorizações estigmatizantes, criam certa 

hierarquização através do tabu da figura do feminino e masculino, separando o ativo e 

passivo para considerarem os níveis de virilidade, mantendo a heteronormatividade e a 

dominação masculina.  

A homofobia é resultado de padrões heteronormartivos que adotam a orientação 

sexual como critério de participação ou exclusão. Como heteronormatividade, entende-

se como crença de superioridade a orientação heterossexual, em detrimento da orientação 

homossexual. Desta forma, faz-se necessário refletir sobre essas questões, na medida em 



que a heterossexualidade enquanto norma simbólica-social promovem e produzem 

exclusões (propositalmente ou não) de indivíduos não-heterossexuais, por meio de 

políticas públicas, organizações, eventos ou atividades (Irigaray; Freitas, 2013). 

Souza e Pereira (2013) nos provocam a imaginar como seria uma organização 

inserida numa sociedade em que os padrões de comportamentos heterossexuais são os 

dominantes e, todos aqueles que se desviem desses padrões são estigmatizados. Essa 

seria, portanto, uma sociedade heteronormativa. E quais seriam então as consequências 

para os homossexuais? Em resposta a questão, podemos afirmar que a sociedade marcada 

pela divisão dos sexos, reproduz um discurso constituído historicamente, mantido e 

validado pelas relações de poder que naturalizam o binarismo: masculino/feminino e 

homossexual/heterossexual, tornando-se fundamental refletir sobre um combate à 

discriminação, pois somente resistindo a esses padrões normativos que poderão ser 

criadas possibilidades de resistências à essas relações de poder que hierarquizam e 

inferiorizam as mulheres e os homossexuais (Souza; Pereira, 2013), principalmente nas 

organizações profissionais.  

Nas organizações o “sair do armário” é um dilema vivenciado pelos gays, 

exatamente por esse ser considerado como um dos seus principais desafios, especialmente 

no que se refere à sua carreira e até mesmo à sua permanência no emprego. Por outro 

lado, o gay que decide revelar a sua orientação sexual, acaba vivenciando menos conflitos 

no que se refere à receios, caso descubram a sua orientação sexual.  

Quando indagados a esse respeito, os indivíduos gays costumam responder que, 

entre os diversos fatores que fazem com que mantenha oculta a sua identidade sexual 

estão, principalmente: o medo do isolamento, a perda de chances de promoção, a exclusão 

de redes profissionais, a intimidação e a violência. Por conseguinte, os ambientes de 

trabalho que refletem baixo nível de satisfação e produtividade, geralmente são esses que 

não permitirem que as pessoas sejam elas mesmas, o que acaba gerando conflitos 

emocionais, tornando os grupos de trabalho não coesos e com embates constantes entre 

os membros, causando prejuízos para os indivíduos e para as organizações (Siqueira et 

al., 2006). 

Irigaray et al., (2010) afirmam que é por meio do humor, da comicidade, ironia, 

piadas e anedotas que são realizadas as manifestações da discriminação da orientação 

sexual no ambiente de trabalho. Os autores ressaltam que esses artefatos sutis acabam 

naturalizando a homofobia, controlando a sexualidade dos indivíduos no espaço social e 

reforçando os valores heterocêntricos. Ou seja, de certa forma se trata de algo que se pode 



rir, porque é socialmente respaldado pela sociedade, por serem manifestações de 

“brincadeira”, mas que na verdade, essas formas de humor desrespeitam os homossexuais 

e o transformam em alvo de manifestações humorísticas, sequestrando seu capital social, 

negando-lhes direitos civis e políticos, bem como limitando sua participação na vida 

corporativa, o que resulta em obstáculos para a trajetória profissional e social destes 

indivíduos. 

No Brasil, a permissividade da multiplicidade de orientações sexuais só ganhou 

visibilidade nas últimas décadas, em função da consolidação de um regime democrático 

que viabilizou a ascensão do poder de governos com autonomia da Igreja Católica 

tradicional, fiadora da moralidade no país, que permitiram o surgimento de novos 

desenhos de organização familiar, com a força também do movimento feminista e de 

movimentos de organização da sociedade civil brasileira. Não obstante, existe também 

um movimento contrário (Irigaray, 2013), que tem como propósito manter a “moral e os 

bons costumes da família tradicional brasileira”, que visa, mesmo que indiretamente, o 

retrocesso das conquistas dos direitos dos homossexuais e do direito à liberdade das 

orientações sexuais diversas. 

 

Jair Messias Bolsonaro 

 Jair Messias Bolsonaro é um político brasileiro nascido em Campinas, que se 

propõe a ser candidato à presidência do Brasil, neste ano de 2018. Atualmente está em 

seu sétimo mandato na câmara dos deputados, pelo partido progressista.  

De acordo com seu próprio site (2000-2018 Família Bolsonaro) ele é conhecido 

por: 

suas posições em defesa da família, da soberania nacional, do direito à 

propriedade e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e nos 

seus mandatos se destacou por uma luta contra a erotização infantil nas 

escolas e por um maior rigor disciplinar nesses estabelecimentos, pela 

redução da maioridade penal, pelo armamento do cidadão de bem e direito 

à legítima defesa, pela segurança jurídica na atuação policial e pelos 

valores cristãos. Foi idealizador do voto impresso, que certamente 

contribuirá para a realização de eleições mais confiáveis e passíveis de 

auditagem (2000-2018 Família Bolsonaro). 

 

De acordo com a notícia publicada no dia 16 de abril de 2018 na Datafolha, site 

que publica pesquisas sobre intenções de votos com os possíveis candidatos à presidência, 

informou que os três candidatos que possuem os maiores índices de intenção de voto são 

Lula (PT), Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede).  



Por este candidato ser um forte concorrente a presidência e por ele possuir uma 

postura polêmica diante da mídia em relação as suas opiniões pessoais, causando 

movimentos contrários e favoráveis à sua postura nas redes sociais, que se torna relevante 

analisar os impactos que os seus discursos causam para o público homossexual e LGBT 

nas organizações. 

Discutir esses assuntos nos estudos organizacionais se torna pertinente uma vez 

que os discursos políticos estão totalmente ligados às perspectivas contemporâneas, 

levando em consideração que as pautas de governo sempre serão balizadas pelas 

demandas da população, que são as suas necessidades atuais. Se Bolsonaro é um forte 

candidato ao cargo de presidente, significa que existe uma grande parcela da população 

que concorda com seus discursos. 

De acordo com Duarte e Alcadipani (2016) as organizações não serão mais 

entendidas como substantivos, no sentido de serem fixas, homogêneas e estáveis, mas 

pelo contrário, elas serão como verbos ou processos e passam a sere entendidas como 

processos ou práticas de organização, se mostrando heterogêneas, difusas, complexas, em 

constante fluxo e transformação, portanto, compreender como os discursos políticos são 

criados no contexto histórico e como esses discursos se modificam a partir de movimentos 

das organizações, são extremamente necessários para acompanharmos os processos de 

mudança e compreender porque certos preconceitos são mantidos nos contextos 

organizacionais. 

 

OBJETIVO: 

Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar os depoimentos do deputado 

Jair Bolsonaro, candidato à presidência em 2018, no que se refere à suas opiniões 

relacionadas à homossexualidade, para levantar questões sobre o debate político e 

seus impactos sobre os direitos dos LGBTs nas organizações.   

 

METODOLOGIA:  

A análise do discurso de Michel Pêcheux 

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, com o método de análise do 

discurso embasada em Michel Pêcheux, em sua vertente mais psicanalítica. 

De acordo com Orlandi (2009) a Análise do Discurso rompe com qualquer 

resquício de essencialismo, pois seus pressupostos de sentidos não pairam em um 

mundo ideal ou transcendental, pelo contrário, a autora afirma que os sentidos só são 



possíveis a partir da materialização discursiva da linguagem, o que não é algo nem 

objetivo, nem linear. 

Para Foucault (1926-1984/2008, p.136) interpretar é uma maneira de reagir à 

pobreza enunciativa e compensá-la com a multiplicação do sentido. É uma maneira de 

falar a partir da linguagem e apesar dela. 

Analisamos os enunciados não como se estivessem no lugar de 

outros enunciados caídos abaixo da linha de emergência 

possível, mas como estando sempre em seu lugar próprio. 

Recolocamo-los em um espaço que seria inteiramente aberto e 

que não comportaria nenhuma reduplicação. (FOUCAULT, 

2008, p.135) 

Benveniste (2006, p. 286) afirma que é na (e pela) linguagem que o homem se 

constitui como sujeito. Deve-se, nesse sentido, considerar todos os recursos da 

linguagem, como: o dito, o não dito, o esquecimento, os lapsos (como os atos falhos e 

os chistes). 

Para Auroux (1998) a noção de subjetividade consiste em uma consciência 

interior de si. Desta forma, a subjetividade está em oposição à objetividade do mundo 

externo, que vai muito além do que é entendido, compreendido, explicitado e 

explicado pela linguagem. Portanto, o discurso é menos meio de comunicação e mais 

função de identificação dos traços do sujeito que definem a sua condição de um ser 

sexuado e mortal (Auroux, 1998, p. 266). De acordo com Auroux (1998) e Paveau 

(2008) a base da linguagem está na discursividade e não na gramática.  

Para Auroux (1998) a posição excêntrica do sujeito em relação ao próprio eu, 

diz do lugar ocupado pelo sujeito do significante, relativamente àquele que ele ocupa, 

como sujeito do significado. 

[...] a palavra supõe precisamente a existência de uma cadeia 

significante. [...] Ela supõe a existência de uma rede de empregos, ou 

seja, do uso de uma língua. Ela supõe além disso todo esse mecanismo 

que faz com que diga o que você disser ao pensar algo ou sem o pensar, 

seja qual for a sua verbalização – uma vez que você entra no redemoinho 

das palavras, seu discurso diz mais do que você quis dizer (Lacan, 1957-

1958, p. 18). 

 

Nesse sentido, o discurso em alguns momentos apresenta mais do que talvez 

gostaria que fosse apresentado naquele momento. Vale lembrar que a cadeia de 

significante não procede à linearidade da fala, mas dá indício ao funcionamento dos 

significantes articulados aos signos simbólicos do sujeito que fala. Portanto, todo 

discurso estará articulado à cadeia de significados criadas por meio da vivência 



daquele indivíduo.  

Auroux (1998) menciona que as formulas lacanianas são desenhadas como S1, 

S2, S3... e assim sucessivamente, simbolizando a cadeia de significantes que se 

articulam. Juntos a esses significantes que podem ser, como exemplo: S1 sobre algo 

que diz de uma vivência social; S2 sobre algo articulado as memórias paternas e 

maternas; S3 sobre as aprendizagens escolares; S4 sobre os laços construídos e assim 

sucessivamente, esses significantes juntos, são o registro do desejo, que sempre diz de 

uma coisa, que é sempre outra coisa e que leva a uma busca incessante pelo objeto, “a” 

o objeto perdido (Lacan, 1957-1958), que significa basicamente o que move o sujeito 

a existência e a buscar coisas que o satisfaça. Portanto, a crença pode estar direcionada 

à uma ideia de um desejo específico, mas esse desejo pode ser uma outra coisa, que 

cabe a apenas o sujeito dar sentido a esse desejo.    

  Para as análises dos discursos: 

A análise dos discursos foi realizada a partir de vídeos do youtube, tomando o 

cuidado de resgatar falas propriamente ditas por Jair Bolsonaro, para não fazer uso de 

manchetes de jornais que, dependendo do envolvimento político antagônico, pode 

enviesar os discursos tornando-os tendenciosos. Nesse sentido, foram resgatados 

vídeos disponíveis na internet que caminham para uma literalidade do que é dito e também 

do que não é dito, considerando as possibilidades discursivas que cabem dentro do que 

é falado e do que é silenciado. 

Para esta análise, foram selecionadas algumas falas do político que geraram 

polêmicas nas mídias brasileiras. Essas falas foram transcritas na íntegra e 

posteriormente analisadas conforme a Análise do Discurso. A escolha de usar Pêcheux 

foi realizada por ser um autor que trabalhou a análise de discurso de uma eleição 

francesa. 

 Também sobre a análise, Pêcheux (1938-1983/2012) esclarece que a primeira 

exigência da análise do discurso é a descrição das materialidades discursivas, por esse 

motivo, as entrevistas serão apresentadas na integra e posteriormente analisadas.  

 

RESULTADOS  

Se meu filho ficar meio gayzinho: 

O primeiro discurso escolhido se trata de uma entrevista dada pelo político na 

TV câmara, em que Bolsonaro diz: 



Se meu filho ficar meio gayzinho, leva um couro e ele muda o 

comportamento dele (...). Então certas coisas... Olha, ainda bem que eu 

levei umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. A gente precisa 

agir... 

 

Em seu discurso, se o seu filho ficasse meio gay, dando a entender que ele ainda 

estaria em processo de transformação, ele poderia apanhar, para deixar de ser gay e 

assim mudar de comportamento. Nesse sentido, o comportamento gay, não é aceito 

por ele como de ordem natural. Para ele, apanhar seria uma forma de concertar o que 

estaria indo para um caminho errado, por isso ele diz que precisaria “agir”.  

A utilização das palavras “meio” e “Gayzinho” denuncia tanto a negação de 

uma ideia de um filho completamente gay e a utilização do termo no diminutivo, que 

pode demonstrar uma certa superioridade do enunciador em relação a sua orientação 

sexual, que no caso é o padrão de comportamento que ele considera correto a seguir. 

Assim, ele reduz a orientação sexual do homossexual, colocando a sua orientação 

como modelo.  Neste caso, ele também ressalta o poder e autoridade que um pai exerce 

sobre o filho, constatando o quão correto é a correção através da coerção, de um pai 

para o filho.  

A correção como uma possibilidade de reversão da orientação sexual 

demonstra para o enunciador uma crença em uma sexualidade ensinada e 

possivelmente transmitida de um pai para filho, sendo essa uma aprendizagem 

comportamental. Assim, a ação coercitiva e agressiva seria a “salvação” do filho 

homossexual, o que coloca em evidência uma postura machista em relação à costumes 

historicamente determinados pela hoteronormatividade, que determina quem detém o 

papel de saber e autoridade na família, à qual esta postura deverá ser mantida e de 

forma alguma inquestionada.  

O ensinamento do “ser homem” deve ser passado, de acordo com a sua fala, 

pelo patriarca da família, que de maneira coercitiva, não permite que o filho siga 

outras possibilidades, que para são da ordem de comportamentos. Atrelado a esse 

discurso, ele menciona que “ainda bem”, ou seja, que bom que levou umas palmadas 

do pai, que tirou o risco dele se tornar um homossexual hoje. 

É interessante que ele faz uma pausa no discurso e o “Então certas coisas...”, 

fica incompleto, sem registrar claramente o que ele queria deixar evidente. O não dito 

aqui aparece como ou uma ruptura abrupta da reflexão como uma possibilidade de 

não querer saber, não querer dizer, ou não poder dizer.  



E ele finaliza a frase dizendo: “A gente precisa agir...” sem dizer claramente 

como agir e quando agir. O precisar agir, diz de uma necessidade de fazer algo para 

não permitir que o comportamento “meio gayzinho surja” na sociedade 

contemporânea, demonstrando uma não aceitação do que ele chama de 

comportamento gay. Este fragmento demonstra também uma chamada. Por ser uma 

figura pública, diz de um convite, pois o “a gente” na frase demonstra que ele acredita 

que todos nós, expectadores, devemos agir em relação a esse comportamento que para 

ele é inaceitável.  

Para Pecheux (1938-1983/2012), o ponto crucial da pluralidade contraditória 

discursiva reside de filiações históricas através de palavras, imagens, narrativas e 

discursos e, ninguém pode estar seguro de saber do que se fala, porque esses objetos 

estão inscritos em uma filiação familiar “e todo discurso é o índice potencial de uma 

agitação nas filiações (mais ou menos consciente, deliberado, constituído ou não, mas 

sempre atravessados por determinações inconscientes” (Pecheux, 1938-1983/2012, p. 

56). 

Nesse sentido as montagens discursivas podem detectar tomadas de posição 

aos efeitos de identificação assumidos ou negados, o que é notoriamente percebido 

pelo discurso do candidato à presidência. Ele demonstra uma certa aversão ao que 

Souza e Pereira (2013) chama de “medo do igual” e claramente aponta que seu 

discurso está atrelado aos padrões heteronormativos sociais.  

 

 Filho de Peixe, peixinho é: 

No programa Agora é Tarde, Danilo Gentilli, pergunta: 

Danilo G: Qual é a base que o senhor tem para afirmar que 90% dos 

filhos adotados por gays, viram gays. 

Bolsonaro: Por base nenhuma, isso aí é inferência.  

Danilo G: É da sua cabeça? 

Bolsonaro: Com toda certeza, a tendência é ser como eles. 

Eu entendo até esse projeto do Haddad, que é do PT, como um projeto 

de Poder. Porque só se consegue uma ditadura para valer, você 

destruindo a família. E é destruindo a família, passa pelo kit gay, 

passa por eu ser impedido de dar uma palmada no meu filho (...) 

 

Nessa entrevista Bolsonaro deixa claro o seu preconceito. Ele afirma “com toda 

a certeza”, ou seja, abolindo qualquer item de dúvida que, o Gay que adota crianças 

irá transformar o seu filho em um gay e que isso vai acabar com conceito tradicional 

de família. É relevante destacar que inicialmente, ele afirma que é uma inferência, 



mas por um lapso, acaba dizendo que é uma certeza, que a criança adotada por um 

casal gay irá se tornar também um gay, como se isso fosse um problema.  

É importante considerar conforme dito acima que as conquistas pelos direitos 

LGBTs vem acontecendo após os movimentos sociais tomarem força por lutarem 

pelas liberdades de escolhas, livre de preceitos religiosos, como acontecia na idade 

média em que haviam uma não aceitação por orientações sexuais contrárias à 

heterossexualidade. 

Com a aquisição de direitos dos homossexuais e com as mudanças dos processos 

organizativos, o conceito de família vem alterando, seja de ordem heterossexual ou não. 

Atualmente pode ser considerada como família: dois homens ou duas mulheres, uma 

mãe e um filho, ou uma mãe, uma avó e um cachorro, e os que são mais tradicionais 

ao conceito família, questionam essa mudança. 

O que ele chama de inferência, como uma dedução baseada em informações 

verdadeiras, diz, na verdade, de crenças, valores e questões inconscientes, descrevíeis 

através de lapsos de mais palavras. Como o fragmento é curto, é possível observar na 

opacidade desse discurso que a difícil aceitação do político é por um viés geracional 

e uma dificuldade de aceitação da mudança cultural.  

As suas dificuldades de conceber as mudanças da sociedade são facilmente 

detectadas através do discurso seguinte, que ele chama de projeto de poder, o que é 

uma pauta colocada pelo político Haddad do Partido dos Trabalhadores, que para ele, 

busca uma ditadura gay, através de um “quit gay”, que irá destruir o conceito 

tradicional de família.  

Vale ressaltar que o que ele chama de quit gay, é um projeto chamado material 

“Escola sem Homofobia”, que busca levar discussões para as crianças sobre questões 

de gênero e sexualidade.  

 Vale destacar também, que Bolsonaro não responde à pergunta, passa pela 

inferência, diz de uma certeza e muda o foco da discussão, não deixando claro o porquê 

acredita que filhos adotados por homossexuais serão, com toda certeza homossexuais, 

e nem esclarecendo também, o porque esse seria um problema.  

  

O órgão excretor: 

Em entrevista no congresso, a repórter pergunta sobre o beijo gay. 

Repórter: O que você acha do beijo gay. 

Bolsonaro: Pode beijar à vontade. A minha briga nunca foi com o 



homossexual, foi com o kit gay distribuído nas escolas. 

Se um homossexual for maltratado, violentado, a pena é a mesma para a 

pessoa que maltratar um heterossexual. Porque agora eles vão ter 

superpoder, e vão ser semi-deuses, qualquer problema que acontece, o 

elemento tá assaltando e roubando, aí ele descobre que ele é 

homossexual e é homofobia... Isso não existe. 

Oh, não é porque o cara faz sexo pelo órgão excretor que ele vai ser 

melhor que os outros. 

Tá de brincadeira pô. Ces viram o material do kit gay pra tá me 

pressionando dessa forma?  

O próprio secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, falou que 

ficou três meses discutindo se a língua de uma menina entrava na boca de 

outra para um filme que precisava passar em uma escola de ensino 

fundamental para se respeitar o homossexual. Que respeitar o 

homossexual? Ele que tem que me respeitar! É o contrário. É o contrário. 

A política é o contrário. Se eu for presidente eu sei que vou ter 

dificuldade, mas lá, besteiras como seminário LGBT infantil, Kit Gay, 

defesa de presidiário... 

 

Nesse recorte, Bolsonaro, ao ser questionado sobre o beijo gay, inicialmente 

afirma que para ele, pode existir o beijo gay “a vontade” e que esse nunca foi um problema 

e que ele nunca teve uma briga com os homossexuais. Ressalta que o seu problema é com 

o que ele chama de kit gay, distribuído nas escolas.  

Ele menciona que se um homossexual for maltratado, a pena é a mesma, se 

comparado a uma pessoa que maltrata um heterossexual, desconsiderando as violências 

e crimes de gênero existentes no país.  

Destaca o que ele menciona em várias entrevistas, o fato de fazer sexo pelo órgão 

excretor, demonstrando certa ironia e comicidade ao dizer, levantando a questão de que 

eles não podem ser melhores que outros, mas não demonstra nenhum interesse em mantê-

los em igualdade, quando afirma que eles é quem tem que o respeitar, que deve ser o 

contrário, mostrando existir uma hierarquia da maioria. 

Finaliza dizendo que se for presidente da república, que não existirá, o que ele 

chama de besteiras, como seminário LGBT, dando a entender que é uma besteira uma luta 

pelos direitos as minorias.  

É necessário lembrar que a homossexualidade era considerada um desvio 

sexual, perversão ou transtorno mental para os médicos psiquiatras. 

Carl Friedric O. Wesphall em 1870 cunha a expressão “inversão sexual”, 

considerada uma patologia hereditária. Wesphall mantinha a ideia de inversão como 

uma patologia que surgem por processos biológicos genéticos determinados por 



fatores familiares. Entretanto, seguindo a mesma linha, os psiquiatras posteriores 

formularam várias teorias para denominar a homossexualidade como uma perversão 

sexual, incluindo nessas mesmas categorias práticas sexuais tão diversificadas quanto o 

incesto, a zoofilia, a pedofilia, a coprofilia, a necrofilia, o exibicionismo, as mutilações 

sexuais, dentre outras. Em 1987, a palavra perversão foi substituída na terminologia 

psiquiátrica por parafilia (Correa, 2006). 

Através desse contexto histórico é possível ressaltar que existiu um processo 

para desvincular a homossexualidade à perversão, e talvez por isso é possível 

compreender porque algumas pessoas de gerações anteriores ainda tem certa 

dificuldade em aceitar a opção sexual diversificada e tratar a diversidade como uma 

anomalia, porque precisamos lembrar que essa desconstrução só foi documentada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) apenas a partir dos anos 90, o permite entender 

o porquê dessa dificuldade de desconstrução cultural de consciência coletiva que 

aceite a liberdade individual de gênero nas organizações.  

 

 Eu corrigiria desde criança: 

Em entrevista ao Super Pop uma das participantes da mesa do debate pergunta: 

Se você tivesse um filho gay, você daria palmada nele para corrigi-lo? 

Bolsonaro: O ser humano só respeita o que ele teme, seja criança ou seja 

adulto. 

Sonia Abrão: Não precisa temer. Você precisa respeitar o seu pai e a sua 

mãe, você não pode temer... 
Bolsonaro: A criança tem que saber que pode ter alí, uma palmada no 

bumbum dele. 

Luciana: E se não der certo? Dá porrada?  

Bolsonaro: Palmada, acho que era o mais correto. É o suficiente. 

Luciana: E se não der certo, você dá uma palmada mais forte? 

Bolsonaro: Eu não vou admitir espancamento... 
Outra participante: Se você tivesse um filho gay, você daria palmada 

nele para corrigi-lo? 

Bolsonaro: Olha, eu corrigiria desde criança que... 

 

Em seu discurso, o ato de ser gay deve ser corrigido desde criança. 

Complementando a análise anterior, a etimologia da palavra traz o entendimento de 

que é necessário: “retificar, endireitar, reparar e rever” esse comportamento. É 

necessário retirar esse comportamento, mesmo que de forma repreensiva, porque isso 

não pode ser aceito por um pai. Deixar uma formação ou um desenvolvimento gay 

seria, para ele negligenciar a educação do filho. 



É relevante apontar que ele começa o raciocínio como se, ser gay, fosse falta 

de respeito. A criança deve temer o pai e a mãe que detém a ordem e que ensina o que 

é certo, para manter a linha do que para ele é respeitoso. Ele menciona que se tivesse 

um filho gay, ele faria a correção desde criança, não permitindo nenhum tipo de outra 

opção, se não a heterossexualidade.  

 

O sangue do gay é contaminado: 

Ainda no Super Pop, a Luciana pergunta: 

Saiu na mídia que Jair Bolsonaro criou um projeto de lei que separa 

sangue de heterossexual e homossexuais no caso de transfusão? 

Bolsonaro: Um detalhe. O ministério da saúde apresentou um estudo 

há poucos anos que entre o sangue de um heterossexual e de um 

homossexual, tem de 17% de chances a mais de transmitir o vírus HIV. 

Eu não apresentei o projeto de lei... 

Luciana: Mas você sabe que todo e qualquer sangue é testado né? 

Bolsonaro: É testado. Você responde uma bateria de perguntas, mas 

existe uma janela imunológica de mais ou menos 15 dias, que, se 

alguém for contaminado, não vai aparecer nos testes laboratoriais. E 

17 vezes, repito, o sangue do homo pode contaminar uma pessoa 

heterossexual. 

São dados! A partir desse momento, eu vou perguntar aqui! Que o 

sangue é vida. É o combustível do nosso corpo. Dentre um sangue meu 

por exemplo, e de um homossexual, posso falar aqui ô Felipe (aponta 

para o colega de palco que é gay): entre o meu sangue e o do Felipe. 
Outra participante do programa: O seu é melhor? 

Bolsonaro: Não tô dizendo que... Quem diz isso é o ministério da saúde! 

Mas se perguntar para quem precisa a preferência do sangue entre o do 

Bolsonaro e o do Felipe. 

Felipe: Eu acho que daí você já está indo para uma cilada, que não é 

muito bacana. 

Primeiro lugar, quando você vai doar sangue, você tem que ser honesto 

suficiente e poder responder o questionário. 

Existe um exame que vai direto no núcleo e descobre 

automaticamente se você tem o vírus da HIV. 

Porém, você não pode comparar o seu sangue com o meu, porque daí 

eu vou comparar o meu caráter com o seu. 

Bolsonaro: Eu não vou morder a isca dele. Isso são dados do ministério, 

que existe a janela imunológica, que é exatamente o período que o 

exame não detecta. 

 

Nesse contexto, Bolsonaro apresenta argumentos que provam que o sangue do 

gay é contaminado. Usando um discurso embasado no Ministério Público, que ainda 

tratam os homossexuais como menos aptos para doação de sangue, Bolsonaro diz que 

o sangue dos homossexuais é impuro.  



Chamo atenção para a palavra “impuro”, que diz de uma alteração por 

introdução de elementos estranhos, que é considerado puro. Nesse sentido, abro um 

parêntese para refletir sobre o discurso Nazista que Hitler utilizou para exaltar o povo 

ariano “puro” e exterminar os Judeus no período da segunda guerra mundial. 

Para o Nazismo promulgado por Hitler, os Judeus não tinham “sangue puro”, 

por não serem Alemães e deturparem a cultura tradicional do país. Se analisarmos 

com cautela a opacidade discursiva nazista criada por Hitler, observaremos que o 

discurso era de excluir a diferença e não acolhê-la e aceita-la. Hitler passa ao ato do 

discurso, porque ele não apenas diz do extermínio à diferença, como ele também atua 

exterminando. Bolsonaro tenta exterminá-lo do lugar comum, ofendendo e dizendo 

que ele é superior àquele que não segue os costumes tradicionais. 

O sangue puro, no senso comum, é manter a tradição e reafirmar a cultura local. 

Sangue impuro é aquele que vem misturado/misturando e é aí que aparece a 

duplicidade de sentido. Bolsonaro tenta embasar a sua definição de sangue impuro 

através do Ministério da Saúde, mas facilmente é possível desvelar o seu discurso se 

analisarmos este fragmento a outros discursos, porque ele realmente acredita que os 

homossexuais são impuros pela sua vida sexual (que ele considera imprópria), mas 

não por uma definição de um ministério, mas por uma sequência de valores 

constituídos na sua vivência que o leva a acreditar que a heterossexualidade é a 

orientação correta a seguir. 

Vale ressaltar os ensinamentos de Foucault (2008, p.31) para justificar essa 

análise, quando ele afirma que, uma análise de enunciados e formações discursivas 

abrem uma direção oposta, por repousar em princípios de que nem tudo é sempre dito, 

em relação ao que poderia ser enunciado era língua natural. Para ele, os enunciados, 

por numerosos que sejam, estão carregados de déficits, pelo tesouro vocabular que 

reside na linguagem, comparando às poucas coisas que são verbalizadas, em suma. 

Ele usa um “discurso científico” para conferir legitimidade ao seu 

posicionamento. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Para Foucault (2008), empreender a história do que foi dito é refazer, ou seja, 

retomar o trabalho da expressão desvelando o que está conservado e disperso no 

espaço, numa direção ao segredo interior que os precedeu. Por trás da história 



manifestada reside uma outra história, mais séria, mais secreta, mais fundamental, 

mais próxima da origem, mais ligada a seu horizonte último e, por isso, mais senhora 

de todas as suas determinações (Foucault, 2008). 

Foi possível concluir a partir da análise do discurso que o Deputado Jair 

Bolsonaro demonstra certo desprezo pelos homossexuais, mesmo que em alguns 

momentos ele diga que não existe nenhuma “briga”, como ele mesmo afirma no 

fragmento acima. 

É interessante perceber que Jair sempre faz questão de tocar no assunto 

homossexualidade, talvez por uma própria influência jornalística que buscam 

desencadear declarações polêmicas, conhecendo o perfil do político.  

É possível notar também que, em alguns momentos ele demonstra certa 

agressividade ao tratar o assunto, é provocador e até mesmo desrespeitoso.  

Sobre a homossexualidade feminina ele pouco fala. Não demonstra que duas 

mulheres é o que incomoda e sim dois homens. Para ele, os homossexuais estão 

destruindo seu conceito de família e para evitar que isso ocorra, é preciso educação. 

Para ele filhos mal-educados se tornam gays. 

Através dos fragmentos discursivos notamos que o lugar de fala do Deputado é 

carregado de valores tradicionais que impedem que ele consiga compreender a 

mudança cultural existente no país. Ele luta para paralisar certas mudanças, mesmo 

que diga o contrário. É nítido que a heteronormatividade está colocada aos seus 

valores e que para ele, a tradição deve ser mantida.  

Os discursos de Jair Bolsonaro são colocados para um público que compram 

as suas ideias e que possuem as mesmas crenças sociais. É importante destacar que 

esses discursos podem trazer um reforço às discriminações ao público LGBT do 

Brasil, uma vez que Bolsonaro, como político midiático e figura pública, pode 

influenciar seus seguidores a manifestarem opiniões homofóbicas reforçando 

estereótipos, gerando discriminação e inserindo os LGBTs numa posição inferior a 

heterossexualidade, assim como ainda ocorre, por se tratarem de minorias, 

desencadeando dificuldades para essas pessoas em todos os contextos 

organizacionais, pelos atravessamentos sociais que esses discursos podem causar em 

relação as suas influências.   

Se esquiva da pergunta, mas reafirma seu posicionamento ofendendo o 

participante do programa por uma crença pessoal baseada em um pré-conceito 

histórico que relaciona o HIV à homossexualidade.  
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