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Resumo: Este trabalho consiste em analisar como o imaginário da tolerância é construído em 

imagens contidas em propagandas de prevenção à homofobia no Brasil e em outros países 

latino-americanos na contemporaneidade. O corpus é formado por propagandas veiculadas em 

redes sociais e o foco de nossa análise é o papel dos efeitos patêmicos na construção dos ethé 

de vítima. Para tanto, nos valemos das contribuições de Mendes (2010, 2012, 2013) sobre a 

análise  integrada  de  imagens  e  de  Wieviorka  (2005)  sobre  a  compreensão  moderna  da 

"vítima". Recorremos também a Butler (2010), segundo a qual a linguagem projeta feixes de 

realidade sobre o corpo social,  marcando-o e moldando-o violentamente com base em um 

esquema heterossexual. Observamos, no corpus, a ocorrência de efeitos patêmicos ligados à 

empatia  e  ao  medo  [da  violência],  em uma  escala  que  vai  da  repugnância  ao  terror.  A 

finalidade de tais efeitos visados é justamente tentar sensibilizar os cidadãos para a causa do 

combate à homofobia. No que tange ao ethos, percebemos a projeção de uma imagem de si, 

inicialmente, como vítima,  mas que se transforma em uma imagem de ator social capaz de 

lutar pelos seus direitos pelo fato de estar em uma propaganda de combate à homofobia.
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Considerações iniciais

As campanhas de prevenção e educação relativas a questões sociais e de defesa das 

minorias  têm se tornado cada vez mais  frequentes  na sociedade latino-americana  em que 

vivemos. Se de um lado elas possuem um objetivo didático de ensinar a tolerância [portadores 

de necessidades especiais, homossexuais], a não-violência [em relação a crianças, mulheres e 

homossexuais] ou mesmo a prevenção [para o caso de acidentes - de trânsito, de trabalho; 

campanhas de vacinação e formas de se evitar doenças]; de outro, a forma de comunicar e 

tocar um público amplo para que se sensibilize sobre o assunto se torna um desafio. Assim 

como Chabrol & Diligeart (2010) e em Figueiredo (2012), observamos que as imagens no 

caso  latino-americano  também  desempenham  um  papel  essencial  na  construção  desse 

discurso das campanhas sobre prevenção e educação, já que a imagem, em relação ao texto, 

tem um poder maior de alcance e uma instantaneidade. Dito de outra forma: leva mais tempo 

lermos a descrição de uma pessoa agredida do que vermos a imagem de uma pessoa agredida. 

Assim sendo, o objetivo de nosso estudo consiste em analisar  de que maneira  são 

construídas  estratégias  patêmicas  em  imagens  contidas  em  propagandas  de  prevenção  à 

homofobia no Brasil e em outros países latino-americanos na contemporaneidade. O corpus 

analisado é formado por imagens veiculadas em redes sociais e coletadas nos anos de 2011 e 

2012.  Nessa perspectiva,  o  presente  artigo  tem a seguinte  organização:  (a)  num primeiro 

momento trataremos de questões relativas à retórica e à análise de imagens; (b) num segundo 

momento, serão abordadas questões relativas ao surgimento e ao reconhecimento da figura da 

"vítima" num breve histórico do séc. XIX aos dias atuais;  (c)  em seguida,  trataremos das 

questões relativas a gênero, corpo e homofobia; para, enfim, (d) procedermos às análises do 

material coletado.

As propagandas serão apresentadas apenas na seção “Análise do corpus”. No entanto, 

em seções anteriores vamos nos referir a elas. Sugerimos, portanto, que se dirija sempre à 

seção supracitada para visualizá-las.

Por uma análise integrada das imagens

A partir  de uma junção de perspectivas dos estudos retóricos contemporâneos e de 

elementos da análise de discurso ligados à Semiolinguística, buscou-se, em Mendes (2010), 

fazer uma proposta teórico-metodológica de abordagem tanto do material icônico quanto do 

material verbal contido em gêneros do discurso. É desta junção que surge o termo "análise 



integrada" que permite a união dialógica de dois campos disciplinares e também o tratamento 

de todos os elementos de um dado gênero, pois, até pouco tempo, o estrato verbal detinha a 

primazia, relegando a imagem a um segundo ou terceiro plano, quando não era sumariamente 

descartada das análises. Esta abordagem nos permite ver que vários gêneros são compósitos 

de várias linguagens: um estrato verbal, um estrato icônico e um estrato sonoro [voz, efeitos e 

música], sendo que cada estrato possui as suas idiossincrasias e suas formas de manifestação, 

sem contar o uso estratégico que o produtor do discurso pode fazer deles. 

Assim sendo, apresentamos a nossa proposta desenvolvida em Mendes (2010 e revista 

em  20123)  e,  a  seguir,  teceremos  algumas  explicações  do  funcionamento  da  grade.  É 

importante dizer que estamos tratando aqui somente da imagem fixa, já que a imagem móvel, 

ou cinética, necessitaria de outros elementos na dimensão técnica.

FIG. 1 - Grade de análise de imagens – [elaborada por MENDES] [versão 2012]

Explicando de forma sintética,  trata-se de estudar  os gêneros  de discurso em duas 

dimensões: uma situacional, relativa à situação de comunicação na qual o gênero de discurso 

é produzido e outra, num nível macro, num âmbito retórico-discursivo que compreende as 

marcas  linguageiras  e  os  efeitos  visados.  Os  dados  de  apoio  são  informações  julgadas 

3 A reformulação da grade de análise se deu no curso de graduação "Discurso da imagem", ministrado no segundo semestre  
de 2012, por Emília Mendes, na FALE/UFMG.



relevantes  para a  análise  do  corpus escolhido.  É importante  ressaltar  que cada gênero de 

discurso demanda uma ênfase diferente,  cabe ao pesquisador adaptar a presente grade aos 

seus objetivos e/ou aos dados que são mais abundantes no corpus.

Na  dimensão  situacional,  temos  os  sujeitos  da  linguagem  conforme  os  descreve 

Charaudeau (2008). No caso da propaganda, o sujeito comunicante,  de existência física, é 

uma  instância  compósita,  já  que  o  gênero  em questão  é  uma  enunciação  feita  por  uma 

instituição, seja ela governamental ou não-governamental, e por uma agência de publicidade, 

que por sua vez possui uma equipe de produção com membros de vários seguimentos do 

processo  de  produção.  Nesse  caso,  o  gênero  propaganda  constitui  por  si  mesmo  o  Eu 

enunciador (Eue), instância de linguagem, que traz a materialização do dito. O Tu destinatário 

(Tud) é o público alvo ideal para quem a propaganda é direcionada.  Já o Tu interpretante 

(Tui)  é  composto  por  sujeitos  físicos  que  podem  ou  não  compreender  as  estratégias 

discursivas  que  o  Tud  representa,  em  outros  termos,  o  Tui  é  qualquer  um  que  leia  a 

propaganda. 

Todo gênero é perpassado por efeitos de real, de ficção ou de gênero. Em Mendes 

(2008),  com  base  na  teoria  semiolinguística,  há  a  proposta  de  que  estes  efeitos  sejam 

compreendidos a partir da situação de comunicação na qual são gerados, não sendo possível 

determinar de antemão o que caracterizaria um ou outro de forma exata. Em propagandas, em 

geral, temos recursos a efeitos de ficção na configuração do gênero, por exemplo, a simulação 

de uma vítima de acidente de trânsito para dizer que é preciso ter cautela ao dirigir e, como é 

o caso do que tratamos aqui, a exposição de uma pessoa que sofre violência física explícita,  

como na prevenção à homofobia  e também na prevenção à violência contra a mulher, como 

mostra  Figueiredo  (2012).  São  realidades  muito  duras  para  que  vejamos  casos  reais,  até 

mesmo porque a exibição da vítima somente aumentaria o seu martírio4. Em todos os casos 

estudados,  pressupomos  que  são  vítimas-personagens,  cuja  imagem  colabora  para  a 

concepção do discurso de combate à homofobia.

Em  relação  aos  elementos  técnicos5 da  imagem  fixa,  entendidos  aqui  como  cor, 

textura,  composição,  planos e ângulos, dentre outros, cada imagem terá a sua organização 

discursiva e precisa de uma análise em particular. No entanto, algumas generalizações podem 

ser  feitas  nos  casos  das  propagandas  aqui  mencionadas:  o  uso  do  vermelho  (conforme 

Figueiredo (2008)) como forma de expor a violência e como forma de alerta, o papel dos 

4 Um dos raros casos que vemos de exposição da própria vítima é o autorretrato da fotógrafa estadunidense Nan Goldin, feito  
em 1984, após ter apanhado de seu companheiro. Segundo a fotógrafa, a foto seria uma forma de nunca esquecer um evento 
tão doloroso e impedir que ele se repetisse. [http://phototrend.fr/2012/05/zoom-photographe-9-nan-goldin/]
5 Com base em Aumont (1993) e Guimarães (2000)



planos,  necessário  para  dar  uma  ideia  de  proximidade  (quanto  mais  um  tema  está  em 

evidência, mais proximidade é criada com o sujeito interpretante e mais impacto a imagem 

pode ter).

Nas  imagens  brasileiras,  observamos  o  uso de  cores  quentes,  o  vermelho  ou seus 

derivados  aparecem  em todas  as  imagens.  Já  nas  propagandas  de  língua  espanhola,  não 

observamos tanto a presença do vermelho como uma construção de sentido da violência, mas 

tons  escuros,  próximos  do  preto  e  também  tons  pastéis,  que  juntos  podem construir  um 

discurso de luto, do sofrimento consequente da violência, seja ela física ou verbal.

Na  dimensão  discursiva  e  dos  efeitos,  temos  os  modos  de  organização,  que  na 

concepção de Charaudeau (2008), se subdivide em descritivo (identificar e qualificar seres de 

maneira  objetiva/subjetiva),  narrativo  (construir  a  sucessão  das  ações  de  uma história  no 

tempo, com a finalidade de fazer um relato) e argumentativo (expor e provar casualidades em 

uma visada racionalizante para influenciar o interlocutor). Estes modos podem perpassar tanto 

o estrato icônico quanto o estrato verbal, conforme a finalidade comunicativa de cada gênero. 

Muitas  vezes,  é  possível  observar  também  o  que  Amossy  (2006)  denomina  dimensão 

argumentativa, ou seja, o descritivo e o argumentativo podem ser usados com um objetivo de 

argumentar indiretamente. Assim, uma propaganda pode trazer a narrativa de uma situação e 

não possuir marcas explícitas de argumentação, mas pode ter uma dimensão argumentativa 

porque podemos inferir algo do tipo "se A, então B". 

Os  imaginários  sociodiscursivos,  conforme  Charaudeau  (2007  e  2011),  são 

apreensões, representações efêmeras ou cristalizadas, do real e perpassam várias comunidades 

discursivas,  não  sendo  necessariamente  os  mesmos  para  todas  as  pessoas.  Para  Mendes 

(2013), os imaginários são verbo-icônicos, pois construímos representações também com as 

imagens. Assim, para Charaudeau (2007), os saberes partilhados se mostram como saberes de 

conhecimento (que objetivam estabelecer uma verdade sobre os fenômenos do mundo por 

meio  de  representações  classificatórias  da  “realidade”)  e  como  saberes  de  crença  (que 

objetivam sustentar  um julgamento sobre o mundo por meio do tratamento axiológico de 

juízos relativos aos seres que habitam o mundo, seu pensamento e seu conhecimento). Tais 

saberes funcionam por vezes como lugares de geração dos ethé, ou seja, das imagens de si, 

que são passíveis de serem construídas, como defende Amossy (2005), por meio do estilo, das 

competências  linguísticas  e  enciclopédicas  e  das  crenças  implícitas,  que  se  efetuam,  com 

frequência, à revelia dos parceiros, nas trocas verbais cotidianas. Além disso, os imaginários 

são importantes na compreensão dos efeitos patêmicos visados, isto é, direcionados para a 



instância (real ou imaginária) de recepção, para o auditório, a fim de levá-la a experimentar 

determinados efeitos emotivos (GALINARI, 2007).

Em propagandas  como as que nos propomos analisar,  os  imaginários  da dor  e  do 

sofrimento da vítima têm como um dos efeitos patêmicos visados a provocação do impacto e 

a tentativa de nos fazer ter empatia: é preciso se colocar no lugar do outro, perceber a dor que 

ele sente e aderir à causa propagada. Em geral, a exposição da vítima é descritiva, ou seja, não 

há uma narração, mas o resultado de uma violência. São nomeações e qualificações que estão 

em evidência, conforme as determinações de Charaudeau (2008) para o modo descritivo. Esta 

imagem vai gerar um ethos, dentre outros, de vítima e vai tentar criar efeitos patêmicos os 

mais  diversos,  como  solidariedade,  compaixão,  empatia...  ou  até  mesmo  efeitos  como 

aversão, repugnância pelo choque da imagem. 

O ethos de vítima nos leva a uma outra questão: como esta imagem de si é construída?

A vítima: uma compreensão moderna

A  violência  em  nossas  sociedades  nunca  deixou  de  existir,  apesar  de  haver 

expectativas de que o aumento do grau de civilidade pudesse combater este mal. Algumas 

violências  desaparecem,  para  dar  lugar  a  outras,  em concomitância  com o progresso  e  a 

modernidade. Assim, a questão ainda persiste: qual a razão da violência, sobretudo quando ela 

simplesmente é justificada pelo gênero, idade [infância ou velhice] ou modo de ser de uma 

pessoa? Não pretendemos dar respostas a estas questões, mas tentar compreender um pouco 

mais o processo.

Obviamente, as guerras e conflitos são uma grande violência, mas no caso em questão, 

nos  interessa  a  violência  contra  o  indivíduo.  De  acordo  com  Wieviorka  (2005),  a 

desinstitucionalização dos estados contemporâneos é um dos fatores que contribuem para o 

surgimento da violência, ou o estado não é mais um estado-providência que tudo controla e 

tudo provê. Com esta transformação, segundo o autor, há o efeito da individualização muito 

forte na nossa sociedade. Talvez seja possível afirmar que este abandono do coletivo, de um 

pensamento comum a todos, é que gere a intolerância sobre o outro, sobre o mais fraco. Nesta 

sociedade plural na qual vivemos, onde várias identidades tentam encontrar seu lugar ao sol, a 

violência acaba sendo a negação do sujeito, uma forma de negar uma cidadania e a igualdade 

de  direitos.  Este  processo  de  impotência  do  estado  diante  da  violência  cria  um  outro 

fenômeno: de acordo com Wieviorka (2005), os cidadãos tendem cada vez mais a se amparar 

no direito e não mais no estado:



Quanto menos o poder público se mostra capaz de dar um tratamento político, policial e jurídico à 
violência, mais as vítimas se manifestam. Quanto mais as vítimas se manifestam, menos o estado 
parece capaz de assegurar suas funções de garantidor da ordem e da coesão social. (WIEVIORKA, 
2005, p. 98) [tradução nossa]

Nessa  perspectiva,  o  apelo  ao  direito  seria  a  única  forma  de  se  garantir  uma  punição  à 

violência.  No caso da homofobia  vemos bem a aplicação desta  percepção.  É preciso que 

movimentos sociais se organizassem e fizessem apelo à legalidade de tal violência para que o 

estado brasileiro começasse a ver a importância da questão. Assim, a exposição da vítima-

personagem em campanhas mostra a necessidade de um engajamento cidadão na demanda de 

uma atitude por parte do estado.

Um  outro  ponto  importante  tocado  por  Wieviorka  (2005)  é  o  reconhecimento 

institucionalizado da figura da vítima, que segundo o autor só começa a acontecer no século 

XIX. Este processo se dá através do surgimento dos seguros, da assistência social:

[...]A emergência da vítima como objeto específico de políticas públicas se esboça, no fim do 
século XIX, como um dos aspectos do estado-providência sob uma forma de uma "asseguração" 
crescente  do  risco:  quando  o  poder  político  encoraja  ou  se  responsabiliza  pelos  sistemas  de 
proteção ou de seguridade social, quando uma lei é votada sobre acidentes de trabalho, o estado 
reconhece que danos devem ser previstos socialmente e compensados ou reparados eventualmente: 
ele  introduz uma lógica  de reconhecimento  da vítima.  (WIEVIORKA,  2005,  p.  84)  [tradução 
nossa]

Mesmo falando da realidade francesa, observamos que esta percepção também se aplica ao 

caso latino-americano, pois o que conta são as formas de se institucionalizar e reconhecer a 

vítima. Ainda de acordo com o autor acima citado:

[...]A emergência da vítima significa também o reconhecimento público do sofrimento vivido  por 
uma pessoa singular ou por um grupo, a experiência vivida da violência sofrida, o traumatismo é 
levado em consideração e também seu impacto ulterior.  Ela marca a existência de um sujeito 
pessoal  na consciência  coletiva,  na política,  na vida intelectual;  ela  testemunha o aumento da 
sensibilidade aos problemas, não só mais do funcionamento social e da socialização, mas também 
da  subjetivação,  mas  também  da  desubjetivação.  [...]  a  emergência  da  vítima  introduz 
massivamente, com força, a temática do sujeito à vida política que certamente não está pronta para 
isso, como o está o direito ou a vida intelectual, notadamente as ciências sociais e a filosofia. Ou  
seja, ela nos convida a pensar melhor a violência, pois, do ponto de vista das vítimas, desencadeia-
se necessariamente uma perda, um atentado à integridade física, mas também pode-se desencadear 
uma subjetividade negada, prejudicada, a destruição das relações subjetivas,  quadros nos quais de 
aniquila a pessoa, ela mesma sendo então atingida por um sentimento de despersonalização, de 
desintegração da personalidade, de ruptura ou de descontinuidade em sua trajetória pessoal. Ter 
sido vítima é experimentar muito frequentemente um sentimento de vergonha, de culpabilidade e 
toda  uma  sorte  de  distúrbios  que  podem  invadir  a  existência  por  um  tempo  considerável. 
(WIEVIORKA, 2005, p. 100-101) [tradução nossa]

No caso  das  propagandas  de  combate  à  homofobia,  observamos  no  caso  brasileiro  uma 

exposição maior da violência física, em contraposição às do caso de língua espanhola, onde 



vemos a violência psicológica mais em evidência seja pelas bocas amordaçadas ou pelo corpo 

marcado por xingamentos. Trata-se da violência verbal que se inscreve no corpo e o deforma, 

que o de-subjetiva e cria efeitos pernósticos.

O gênero, o corpo e a homofobia

São várias as teorias contemporâneas que tentam dar conta do gênero, do sexo e da 

sexualidade,  mas, talvez,  a Teoria  Queer seja uma das mais conhecidas e citadas.  Nomes 

como  Michel  Foucault,  Judith  Butler,  Eve  Kosofsky  Sedgwick,  Guacira  Lopes  Louro  e 

Beatriz Preciado, que estão associados à teoria, não pertencem necessariamente à mesma área 

acadêmica.  De  fato,  os  empreendimentos  estão  dispersos  principalmente  pelos  Estudos 

Culturais, Sociologia da Sexualidade, Antropologia e Psicologia Social, Educação, Filosofia e 

Artes.

A Teoria Queer parte do princípio de que a orientação sexual e a identidade sexual ou 

de gênero dos indivíduos são o resultado de um construto social e que, portanto, não existem 

papéis sexuais essencial ou biologicamente inscritos na natureza humana, mas sim formas 

socialmente variáveis  de desempenhar  um ou vários papéis  sexuais.  A origem do próprio 

termo que dá nome à teoria já remonta a essa ideia de construto social.  Queer, em inglês, 

significa, literalmente, estranho, esquisito, excêntrico, e, usado para insultar, significa bicha. 

Atualmente, a palavra aparece no nome da teoria de forma reapropriada e, se olharmos as 

origens dos estudos  queer, percebemos que suas raízes não são necessariamente o que hoje 

chamamos  homossexuais,  mas sim os estudos do feminismo e a tentativa  de ir  além das 

teorias baseadas na oposição homens X mulheres.

Nessa esteira, os estudos da “teórica feminista, teórica  queer e teórica gay-lésbica”6 

estadunidense  Judith  Butler,  é  hoje  uma das  maiores  referências  da  atualidade.  Sua  obra 

Problemas  de  gênero:  feminismo e  subversão da identidade (em inglês,  Gender trouble:  

feminism and the subversion of identity), de 1990, é uma das mais conhecidas publicações da 

teoria feminista na qual se indaga sobre a construção dos gêneros e das identidades, uma vez 

que  estão  centradas  em  duas  instâncias  cruciais:  o  falocentrismo  e  a  heterossexualidade 

compulsória.

Para a autora, tanto o gênero como a identidade de gênero são construções discursivas 

e são essas construções que  interessam ao pesquisar sobre o feminismo. Para Butler ([1990] 

6 É dessa forma, e nessa ordem, que Judith Butler se define em uma entrevista dada a Peter Osborne e Lynne Segal em  
Londres, em 1994, conforme registra Femenías (2003, p. 16).



2010, p. 206), “o sujeito culturalmente enredado negocia suas construções, mesmo quando 

estas constituem os próprios atributos de sua própria identidade”. Com isso, o sujeito continua 

a  encontrar  seu  ambiente  discursivamente  constituído  numa  estrutura  epistemológica  de 

oposição, pois, como lembra a autora, esse cogito nunca é completamente do mundo cultural 

que esse sujeito negocia, seja qual for a estreiteza da distância ontológica que o separa de seus 

atributos culturais.

Butler relaciona o gênero à identidade e afirma que, nesse caso, a linguagem não é um 

meio ou instrumento externo no qual se despeja um “eu” e onde se vislumbra um reflexo 

desse eu. Para ela,  as condições que possibilitam a afirmação do “eu” são providas “pela 

estrutura de significação, pelas normas que regulam a invocação legítima ou ilegítima desse 

pronome, pelas práticas que estabelecem os termos de inteligibilidade pelos quais ele pode 

circular” (BUTLER, [1990] 2010, p. 207). Qualificar-se como uma identidade substantiva (o 

“eu” deixa de ser pronome e passa a ser substantivo) é, obviamente, uma tarefa muito difícil, 

pois há uma prática significante que busca ocultar seu próprio funcionamento e naturalizar 

seus efeitos. 

O gênero enquanto identidade e, por consequência, seu questionamento, é, na obra de 

Butler, o mesmo que a análise das aparências que são geradas por regras e que se fiam na 

invocação  sistemática  e  repetida  de  regras  que  condicionam  e  restringem  as  práticas 

culturalmente inteligíveis da identidade. Aliás, 

compreender a identidade como uma prática, e uma prática significante, é compreender sujeitos 
culturalmente inteligíveis como efeitos resultantes de um discurso amarrado por regras, e que se 
insere nos atos disseminados e corriqueiros da vida linguística. (BUTLER, [1990] 2010, p. 208) 
[grifo da autora] 

Logo, o discurso se faz pelo e no sujeito e o sujeito se faz pelo e no discurso.

O  gênero  do  ser  humano,  da  mesma  forma  que  outras  facetas  do  sujeito,  é 

consequência  de  certos  discursos  regidos  por  regras,  os  quais  governam  a  invocação 

inteligível da identidade. Assim, o gênero (e, por extensão, o sujeito) não é determinado pelas 

regras pelas  quais é gerado,  porque a significação não é  um ato fundador,  mas antes  um 

processo regulado de repetição que tanto se oculta quanto impõe suas regras, precisamente 

por meio da produção de “efeitos substancializantes”, nas palavras de Butler ([1990] 2010, p. 

209). De fato, ser um gênero é, sobretudo, estar comprometido com uma interpretação cultural 

no uso dos corpos, posicionado dinamicamente em um campo de possibilidades  culturais. 

Dessa  forma,  não  é  possível  “agregar”  aos  homens  e  mulheres  certos  valores  e 

comportamentos sociais como biologicamente determinados, pois nada na natureza determina 



uma  ordem  certa  social,  e  tampouco  é  possível  referir-se  significativamente  aos 

comportamentos genéricos como “naturais” ou “antinaturais”. Logo, o gênero é um aspecto 

fundamental da identidade que se adquire gradual e voluntariamente. “Ser mulher” ou “ser 

homem”, por exemplo, implica um ato da vontade, uma construção que designa a variedade 

de modos nos quais se pode adquirir significado cultural ou reconhecer inteligibilidade ao 

processo de autoconstrução do gênero que “pode vir a ser”.

Butler, como analisa Femenías (2003, p. 35), reforça que “para incorporarem-se ao 

mundo  cultural,  os  indivíduos  realizam  um  projeto  ativo  de  gênero  no  qual  atuam 

constantemente  e  que  parece  um  fato  natural”.  Assim,  a  natureza  do  corpo  é  apenas  a 

superfície de uma invenção cultural. Mais que isso: a pesquisadora estadunidense assume em 

sua obra que sexo e gênero são intercambiáveis, pois ambos dão conta da “incardinação”, da 

corporificação das marcas culturais. Como aponta Femenías (2003),

a demarcação das diferenças anatômicas não precede as interpretações culturais da diferença, e 
sim, pelo contrário, que a diferença já é em si mesma uma interpretação cultural que descansa 
sobre supostos normativos naturalizados. O entrelaçamento do mundo cultural com o corpo é uma 
tarefa intensa que cada indivíduo realiza ativamente. Enquanto projeto que atua constantemente, 
parece, no entanto, um fato natural. (FEMENÍAS, 2003, p. 38) [tradução nossa]

Seguindo esse raciocínio, a existência do gênero significa que tacitamente se aceitam 

ou retrabalham as normas culturais que governam a interpretação do próprio corpo. E, se isso 

é assim, então o gênero também pode ser o lugar da subversão do sistema binário que o 

restringe. Como as oposições binárias perdem claridade e força enquanto termos descritivos, 

ao  mesmo tempo perdem também utilidade  funcional.  Inclusive,  como a  ambiguidade  de 

gênero pode adotar múltiplas formas, o gênero mesmo promete proliferar como fenômeno 

múltiplo para o qual se deverão encontrar novas palavras “classificatórias”.  Para Butler,  o 

sistema de gêneros binários não é ontológica e necessariamente “dado”,  porque homem e 

mulher são formas já modeladas de existência corporal; na verdade, emergem como entidades 

substantivas desde uma perspectiva mitificada, subsidiária da metafísica da substância e, mais 

que isso, não há nada significativo no dimorfismo, exceto o interesse cultural de mantê-lo.

Butler esclarece que boa parte das explicações habituais a respeito de homem/mulher 

ou masculino/feminino sugere certo determinismo dos mecanismos de significado inscritos 

em corpos anatomicamente diferenciados. Desse modo, os corpos acabam se considerando 

meros  recipientes  passivos  de  uma lei  cultural  inexorável.  Além disso,  quando a  cultura 

hegemônica  constrói  o  gênero,  parece  fazê-lo  em termos  de  um conjunto  de  leis  que  se 



parecem muito à formulação “a biologia é destino” resignificada em termos de “a cultura 

institui destino”.

Como, no entanto, “incorporamos” as ideias de masculino/feminino, homem/mulher, 

heterossexual/homossexual? Butler acredita que a identidade é performativamente constituída, 

isto  é,  como na teoria  dos atos de fala  de Austin,  a identidade (no caso,  a  identidade de 

gênero), quando é dita, não é meramente registrada como um estado de coisas, como uma 

informação, uma descrição, mas, na verdade, é uma ação, um “fazer”. O gênero, dessa forma, 

é uma série de “atos”, por assim dizer, que estão abertos a cisões, sujeitos a paródias de si 

mesmos, a autocríticas e àquelas exibições hiperbólicas do “natural” que, em seu exagero, 

revelam seu status fundamentalmente fantástico. Em outras palavras, o gênero não é algo que 

somos, mas algo que fazemos, é uma sequência de atos. Mais que isso, o gênero é construído 

e constituído pela linguagem, o que significa que não há identidade de gênero que preceda a 

linguagem. 

Salih  (2012)  propõe  uma  metáfora  interessante  para  explicar  esse  pensamento. 

Segundo a leitora de Butler, “vestimos” um gênero, que é limitado pelas estruturas de poder 

no interior das quais está situado e, além disso, há possibilidades de proliferação e subversão 

que se abrem a partir dessas limitações. Dessa forma, 

uma  vez  que  estamos  vivendo  dentro  da  lei  ou  no  interior  de  uma  dada  cultura,  não  há 
possibilidade de nossa escolha  ser  inteiramente  “livre”,  e é  bem provável  que a “escolha”  de 
nossas roupas metafóricas se ajuste às expectativas ou talvez às demandas de nossos amigos ou 
colegas de trabalho, mesmo sem nos darmos conta de que estamos fazendo isso. Além disso, o  
conjunto de roupas disponíveis será determinado por fatores tais como a nossa cultura, o nosso 
trabalho, o nosso rendimento ou o nosso status e origem social. (SALIH, 2012, p. 72-73)

Segundo essa  metáfora  do  armário,  o  gênero  é  performativamente  constituído,  do 

mesmo modo que a escolha de roupas de alguém é delimitada, talvez até predeterminada, pela 

sociedade, pela economia, pelo contexto no qual esse alguém está situado. Nossas escolhas 

não são livres, mas limitadas; existe certa restrição à escolha de gênero. 

Se  fugimos  dessas  predeterminações,  constantemente  somos  alvo  de  preconceito. 

Aronson et al (2002) apontam para três elementos que compõem uma atitude preconceituosa: 

a) o componente afetivo, relativo às emoções;

b) o componente cognitivo, relativo às crenças e aos pensamentos;

c) o componente comportamental, relativo às ações.

O que  queremos  destacar  neste  trabalho  é  o  componente  comportamental,  que  se 

define por ser uma ação negativa, injustificada ou prejudicial contra membros de um grupo, 

simplesmente pelo fato de pertencerem a esse grupo. A homofobia é um exemplo, pois se trata 



de atitudes  contra  os  representantes  da classe homossexual  que variam desde a  violência 

manifestada até a discriminação mais ou menos sutil. Fundamentalmente, a homofobia é uma 

reação extrema de ira e temor pelos homossexuais, e esse temor, explica Fone ([2000] 2008, 

p.  20)  [tradução  nossa],  “é  a  percepção  de  que  a  homossexualidade  e  os  homossexuais 

perturbam a ordem sexual e dos gêneros que supostamente criou o que se costuma chamar de 

lei natural” ou que perturbam “a ordem social,  legal, política, ética e moral da sociedade” 

(idem).  Em  ambos  os  casos,  as  reações  partem  de  estigmas  e  não  se  limitam  aos 

heterossexuais: a homofobia é recorrente entre homossexuais e entre gays e lésbicas, o que 

reforça  a  ideia  dos  preconceitos  contra  as  diferentes  performatividades  de  gênero  que os 

sujeitos podem possuir.

Quanto às propagandas de combate à homofobia, observamos que não existe nenhum 

traço corporal explícito para demarcar a orientação sexual das personagens-vítimas que as 

ilustram. Por outro lado, a preferência por modelos do sexo masculino talvez se deva ao fato 

de  a  homofobia,  enquanto  agressão  física  na  sociedade  latino-americana,  estar  mais 

relacionada a ele.  Parece que o representante  prototípico  da classe dos homossexuais é o 

homem, principalmente o afeminado. Entretanto, é importante comentar que a feminização 

masculina é uma das marcas mais estigmatizadas para referir-se aos gays, embora não existam 

limites certos do que é masculino e feminino, já que esses conceitos sociais são variáveis. 

O que podemos considerar ao olhar todas as propagandas é que a sexualidade das 

personagens-vítimas que as ilustram só é revelada por meio da linguagem verbal, e em quase 

todos os casos pela palavra  homofobia. Mais que isso: não existe um padrão corporal que 

defina  que  um  seja  sim  homossexual  e  outro  não.  Além  disso,  parece  que  houve  uma 

preocupação  em  ilustrar  as  propagandas  de  forma  a  evitar  referência  a  subgrupos 

homossexuais mais marcados pela “inversão” de comportamentos  esperados pelos padrões 

sociais atuais, como são as travestis e transexuais. Inclusive, essa opção por usar homens e 

mulheres das quais não se distingue imediatamente a orientação sexual parece ser uma das 

estratégias de alcance das propagandas. De imediato, sem recorrer ao texto escrito, os leitores 

poderiam se perguntar  por que essas  pessoas  aparecem machucados  para,  posteriormente, 

construir a identidade de gênero “completa” proposta pelas propagandas. 

Dizemos  “completa”  porque,  de  imediato,  recorremos  a  nossa  memória  e 

reconhecemos um padrão de sexo binário nas propagandas, evitamos nos confundir (e as fotos 

escolhidas parecem também querer evitar esse tipo de confusão) quanto a serem homens ou 

mulheres  ali  ilustrando  a  propaganda  e,  posteriormente,  construímos  outra  imagem sobre 

aqueles sujeitos: são homossexuais que sofreram violência devido a essa identidade.



Análise do corpus

Grande parte das propagandas de prevenção à homofobia que analisaremos a seguir foi 

retirada por nós da rede social Facebook nos anos de 2011 e 2012 e outras foram sugestões de 

amigos virtuais. Como se pode ver, algumas não possuem referência de autoria própria ou da 

empresa divulgadora, mas a maioria se refere ao dia internacional contra a homofobia (17 de 

maio) e, pela arte final, muitas parecem ter sido feitas de forma amadora como maneira de 

contribuir pessoalmente com a causa em questão.

Reunimos vinte e uma propagandas anti-homofóbicas que possuíam seres humanos 

como  recurso  imagético,  mas  selecionamos  sete  devido  ao  recorte  que  queremos  dar  ao 

trabalho. 

Observemos estas quatro propagandas em língua portuguesa:

FIG. 2 – facebook.com

A primeira propaganda divulga um encontro na Universidade Estadual de Santa Cruz, 

na Bahia, que tem o apoio da própria universidade, de alguns de seus departamentos e de 

grupos de defesa e apoio da diversidade. Com a bandeira do arco-íris ao fundo, símbolo do 

movimento LGBTTT, a propaganda já capta o interlocutor por essa representação social. No 

entanto, outra imagem se destaca: um homem aparentemente sangrando com um X vermelho 

em seu peito.  Revendo, inclusive,  a  bandeira  do arco-íris  ao fundo, notamos que existem 

marcas nela, ao que parece de furo, tiro ou de sangue. Essa composição parece remeter à 

violência provocada contra o grupo dos homossexuais e que seria um possível tópico a ser 

debatido no encontro da UESC.

A imagem desse homem também aparece em outra propaganda, dessa 

vez com um texto de impacto, que descreve um estado de coisa baseando-se na 



relação entre o conhecimento sobre crimes de forma geral e a homofobia, de 

forma específica:

FIG. 3 – facebook.com

O que queremos destacar são as escolhas feitas para a ilustração da propaganda. Um 

homem com o dorso nu com uma mancha vermelha não é uma opção aleatória; pelo contrário, 

recorre a representações sobre um padrão de beleza em forma (magra com algumas definições 

musculares), mas com uma expressão que remete à exaustão vivida pela violência, reforçada 

pelo sangue e pela corda apertada em seus braços. Aliás, essa corda, de alguma maneira, 

remete  a uma crucificação e poderíamos dizer  que sua crucificação,  portanto,  é a própria 

violência provocada pela homofobia.

As outras propagandas recorrem a algo parecido, como se pode ver a seguir:

FIG 4 – facebook.com

A homofobia se vê representada pelo hematoma no olho esquerdo da personagem-

vítima. Este modelo também representa um ideal de beleza masculina de pele branca e olhos 

claros, embora haja características que relacionamos ao imaginário feminino, como os brincos 

em ambas  as  orelhas,  os  traços  finos  e  delicados  da pele,  além da boca  avermelhada.  A 

construção da sexualidade e do motivo pelo qual o hematoma deste rapaz se apresenta se faz 



pela  palavra  “homofobia”  em destaque  na  parte  superior  da  propaganda.  Mas  existe  um 

diferencial: o apelo à religião. 

Muitas  representações  sociais  são  acionadas  quando  se  relacionam sexualidades  e 

religiões (principalmente as cristãs) como, por exemplo, a condenação das performatividades 

gays. Entretanto, os discursos que frequentemente ouvimos são contraditórios, já que essas 

religiões pregam o respeito ao livre-arbítrio. É nesse argumento que a propaganda se respalda 

quando diz que “somos irmãos em Cristo” e tenta criar um efeito patêmico de acolhimento, 

respeito e união. 

Nesse mesmo caminho, observamos o texto no canto inferior: “bater em gays não te 

faz  mais  hétero,  só te  faz  menos homem!”.  Pode-se entender  que  o que se prega com o 

cristianismo não é a  violência  física,  mas sim a construção do homem. Aqui,  a distinção 

homem X mulher e homem X animal ou homem X objeto/coisa é necessária. 

Em um primeiro momento, temos a distinção gay X hétero e a assimilação entre quem 

bate (hétero) e quem apanha (gay). Essa simplificação exclui a violência física que acontece 

entre os gays, e que não deixa de ser homofobia, como é o caso da plumofobia7, que seria um 

preconceito  contra  uma  categoria  de  gays  “que  dão  pinta”,  são  “afeminados”  em  seus 

trejeitos. Em um segundo momento, temos o uso da palavra homem que, embora pareça ser a 

finalidade  do  locutor  usá-la  como  sinônimo  de  ser  humano,  deixa  transparecer  certa 

ambiguidade em que homem aqui foi usado como antônimo de mulher ou de afeminado para 

manter alguma distinção. 

Vejamos: o que distingue um hétero de um gay seria, no imaginário comum, a relação 

afetiva entre pessoas de sexos diferentes no primeiro caso e entre pessoas do mesmo sexo no 

segundo. Também no imaginário social, distinguimos dois sexos: masculino e feminino, que 

se relacionam “naturalmente” a homem e mulher, respectivamente. Um dos maiores insultos 

para  um homem  hétero  é  mudá-lo  de  sexo  ou  mudá-lo  de  sexualidade.  Dessa  forma,  a 

propaganda joga com o duplo sentido de  homem afirmando que o agressor heterossexual 

deixa  de  ser  humano  (nas  expectativas  cristãs)  e  de  masculino  (neste  caso,  para  que  o 

interlocutor entenda sutilmente certo insulto). Vemos, portanto, uma manutenção dos padrões 

binários e o imaginário que os ronda quando existe uma fuga deles.

7 Refere-se ao termo pluma, usado por Villaamil (2003). Trata-se da reutilização dos códigos de todo tipo que significam, em  
seu contexto habitual, normalidade (linguísticos, estilísticos, gestuais, verbais e de vestimentas, assim como em geral os 
códigos  que  prescrevem  um  comportamento  adequado  em  determinadas  situações,  especialmente  com  relação  à 
correspondência entre os papéis de gênero e a orientação sexual). O autor (2003, p. 157) complementa que “a ‘pluma’ é 
performativa,  seus  efeitos  sobre  os  implícitos  do  senso  comum em torno  ao  sexo  e  ao  gênero  não  são  fruto  de  uma  
intencionalidade política, nem de uma reflexão, mas sim de uma atuação”. Dessa forma, a pluma pode ser vista como forma 
de resistência e desativa o estigma ao expressar performativamente a artificialidade da norma(lidade), permitindo ao sujeito  
reapropriar-se dos sentidos que lhe definem. No entanto, por ser pura negatividade, resulta politicamente impotente, reproduz  
estereótipos. Se torna uma prática que articula relações de poder e exclusão no seio do coletivo gay.



As seguintes propagandas usam, em parte, a mesma imagem como ilustração: 

FIG. 5 – facebook.com FIG. 6 – facebook.com

Enquanto  a  propaganda  da  esquerda  (FIG.  5)  enfatiza  que  a  homofobia  é  uma 

violência física, o que é reforçado pelas gotas de sangue, a propaganda da direita (FIG. 6) usa 

um recurso parecido com a propaganda 4: a valorização do gay e o rechaço pela violência. No 

entanto,  neste caso o contraste gay X hétero não é o foco, mas sim gay X homofobia no 

quesito  estranheza.  A  tentativa  de  normalização  da  homossexualidade  se  faz  como 

contraponto da violência que esse grupo sofre mostrando, iconicamente, o gay-não-estranhado 

e o gay-estranhado-violentado-homofobizado. Aliás, a própria palavra  estranho, pelo menos 

em inglês, possui um histórico relevante para a situação. A expressão “queer” do nome da 

teoria proposta por Judith Butler e outros pesquisadores é a apropriação e subversão de um 

termo  que  significa,  literalmente,  estranho,  esquisito,  excêntrico,  e,  usado  para  insultar, 

significa  bicha,  o  que  já  deixa  transparecer  o  radicalismo,  pelo  menos  em parte,  de  sua 

resistência  às  definições  fáceis  e  simplificadas,  como  é  o  caso  da  definição  dos  termos 

empregados para identidade sexual e genérica. Salih (2012) cita a teórica queer Eve Sedgwick 

que,  entre  1990  e  1994,  escreveu  importantes  obras  nas  quais  caracteriza  o  termo  como 

indistinguível, indefinível e instável, além de ser um movimento contínuo e perturbador. Mais 

do  que  propor  definições  e  estabelecer  fixidez  ou  estabilidade  ao  assunto,  o  queer é 

“transitivo, múltiplo e avesso à assimilação” (SALIH, 2012, p. 19). Isso justifica o fato de a 

teoria investigar essa “normalidade” sexual que se encontra atrelada à heterossexualidade, e o 

faz  até  mesmo  no  nome,  assumindo-se  diferente/estranho  do  ponto  de  vista  da  norma, 

causando uma perturbação/confusão de gênero. Essa mesma estratégia é usada na propaganda 

da esquerda, quando desloca o poder de nomear de  estranho o gay, poder este exercido em 

um contexto heteronormativo, para o contexto de objeto de insulto, que o usa a favor da não-

violência.

Analisemos agora as três propagandas de língua espanhola:



FIG. 7 – facebook.com FIG. 8 – facebook.com

FIG. 9 – facebook.com

Essas  três  propagandas  recorrem  a  estratégias  bastante  parecidas  às  de  língua 

portuguesa, como a violência física nas figuras 7 e 9. No entanto, podemos perceber algumas 

diferenças.

Como dito anteriormente, não se faz uso da cor vermelha, mas sim de cores pastéis 

escuras. Inclusive, nas propagandas 8 e 9 as fotografias estão em escala de cinza e o que mais 

se destaca na personagem-vítima da propaganda 7 é o  rímel negro borrado referindo-se às 

lágrimas.

Outro detalhe é a presença de uma mulher na propaganda 7, o que abrange a ideia de 

homofobia  à  violência  não  apenas  a  homens.  Outro  aspecto  marcante  nessa  mesma 

propaganda é o uso de venda e mordaça nas vítimas e, nesses objetos que tapam os olhos e a 

boca, uma marca de tiro. Dessa proibição da visão e da fala, sentidos vitais de qualquer ser 

humano saudável, poderíamos inferir uma primeira violência de negação dos direitos, além da 

própria violência de tirar a vida, já que o tiro se encontra nesses mesmos locais anteriormente 

embargados e tão próximos da área vital do cérebro.

Conjugados às imagens, os textos verbais remetem ora a um discurso médico, quando 

tira do homossexual-vítima característica de doença e a passa para o homofóbico-agressor 

(estratégia similar à da propaganda 5 e a palavra estranho), ora a um discurso social, quando 

se fala da diferença, da igualdade e da discriminação. Inclusive, esse discurso da igualdade 

pode ser visto desde a primeira frase localizada acima da imagem da mulher: a discriminação 



ainda  existe  quando  se  “meio  aceita”  as  homossexualidades.  “Meio  aceitar”  poderia  ser 

entendido, nesse contexto, como negar alguns direitos àqueles que são diferentes da norma 

heterossexual. O uso da segunda pessoa do plural (nosotros) é também estratégico: inclui não 

apenas a voz dos oprimidos,  mas também, e principalmente,  a dos opressores que tomam 

consciência da necessidade de reconhecer o direito de todos.

A  propaganda  9  também  ilustra  uma  violência  física,  mas  recorre  a  um discurso 

referido em forma direta (citação) referido atribuído à personagem-vítima para dar certo efeito 

de verdade. A partir dessa frase entre aspas, o leitor constrói a ocasião (e a causa) da agressão, 

o que é uma estratégia de criar um efeito patêmico de solidariedade e de compaixão.

A propaganda 8 é a que mais se diferencia das outras, já que a violência ilustrada não é 

a física, mas a verbal. No entanto, mesmo nesse caso, existe uma marcação física, já que todos 

os  insultos  estão  escritos  e  desenhados  no  próprio  corpo  da  personagem-vítima,  que  se 

encontra  nua.  Esses xingamentos  inscritos no corpo lembram a teoria  proposta por Butler 

sobre a construção do gênero e do próprio corpo como discursos performativos. 

Aliás,  como  vimos  também  nas  outras  propagandas,  a  própria  homofobia  é  um 

discurso performativo que imprime no corpo das vítimas o preço que se paga por seguir esse 

caminho tão desviante do padrão heteronormativo.

Considerações finais

Foi possível observar, a partir do acima exposto, que a construção de uma imagem de 

vítima é uma estratégia patêmica que pode produzir muitos feitos, embora não tenhamos feito 

um experimento na área de recepção. Parece-nos que nos dois casos, tanto o corpus de língua 

brasileira  quanto  o  corpus  de  língua  espanhola  buscam  um  efeito  de  empatia  e,  como 

consequência, um efeito de solidariedade. Em todos os casos, há uma descrição da violência 

sofrida, seja  pela  mostração de  hematomas  e/ou  feridas,  o  corpo mutilado,  seja  por  uma 

insinuação de que a violência verbal é tão potente na destruição do sujeito como a violência 

física. 

Assim, há uma dimensão argumentativa presente tanto no estrato verbal quanto no 

estrato icônico, ou seja, através da descrição dos efeitos da violência contra os homossexuais, 

o  sujeito  interpretante  é  levado  a  aderir  a  uma  tese  ou  formular  um  posicionamento. 

Percebemos, nestas  propagandas, um discurso emocionado e que visa desencadear  efeitos 

neste sentido.



Os ethé de vítima, nos dois casos, projetam imagens de sujeitos destruídos, seja em 

sua integridade física, seja em sua integridade moral, criando também,  ethé de vítimas que 

exercem sua cidadania se expondo - mesmo que se trate de personagens - e cobrando das 

instituições e da população em geral um posicionamento sobre este tipo de violência. Assim, 

ethos e  pathos estão  intimamente  relacionados,  criando  efeitos  em  conjunto  para  tentar 

persuadir o sujeito interpretante sobre seus propósitos.

As propagandas também têm outro efeito patêmico: o medo da violência. Pessoas que 

se inserem nos grupos agredidos podem se sentir tão ameaçadas quanto a vítima-personagem 

exposta e podem também tentar fazer com que o estado tome as providências cabíveis, mas 

como o diz Wieviorka (2005), a partir não de ações do estado, mas a partir de procedimentos 

legais.
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RESUMEN:  Este  trabajo  se  propone  a  analizar  cómo  el  imaginario  de  la  tolerancia  se 

construye en imágenes contenidas en propagandas de prevención a la homofobia en Brasil y 

otros  países  de  América  Latina  en  la  contemporaneidad.  El  corpus se  compone  de 

propagandas vehiculadas en redes sociales y el enfoque de nuestro análisis es el papel de los 

efectos patémicos en la construcción de los  ethé de víctima. Para ello, nos basamos en las 

contribuciones de Mendes (2010, 2012, 2013) sobre el análisis integrado de imágenes y de 

Wieviorka  (2005)  sobre  la  comprensión  moderna  de  la  "víctima".  Recurrimos  también a 

Butler (2010), según la cual el lenguaje proyecta haces de realidad sobre el cuerpo social, 

marcándolo y moldeándolo violentamente con base en un esquema heterosexual. Observamos 

en el corpus la aparición  de efectos  patémicos  vinculados a la  empatía  y al  miedo [de la 

violencia], en una escala que va desde la repugnancia hasta el terror. La finalidad de tales 

efectos es intentar sensibilizar a los ciudadanos para la causa de la lucha contra la homofobia. 

En cuanto al ethos, percibimos la proyección de una imagen de sí inicialmente como víctima, 

pero que se transforma en una imagen de actor social capaz de luchar por sus derechos, por el 

hecho de estar en una propaganda de combate a la homofobia.

PALABRAS-CLAVE: imagen; discurso anti-homofóbico; imaginario.
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