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RESUMO
No Brasil, a LGBTfobia é um problema social complexo. Em 2019, foram registradas
513 denúncias, 19,2% a mais que em 2018. Este estudo teve por objetivo analisar as
ações contra a LGBTfobia, originadas nas esferas governamentais, na perspectiva do
marketing macrossocial, segundo a percepção de indivíduos envolvidos na causa.
Constituem seus objetivos específicos: a) Identificar e analisar os desafios do público
LGBT quanto ao exercício de sua identidade de gênero; b) Identificar as políticas e os
agentes existentes que atuam na conscientização da população contra a LGBTfobia;
c) Identificar e analisar as percepções dos sujeitos da pesquisa em relação às ações
promovidas pelo governo em prol da conscientização da violência contra lésbicas,
gays, bissexuais e transgêneros; e d) Identificar e analisar os elementos que os
sujeitos da pesquisa consideram importantes para promover a conscientização da
população contra a LGBTfobia. Considerando os níveis sociais (upstream,
downstream e midstream) envolvidos na temática, optou-se por utilizar a abordagem
emergente do marketing macrossocial para analisar de forma mais abrangente este
problema sistêmico. Este estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva, de
abordagem qualitativa. O levantamento documental contemplou as campanhas
promovidas pelo nível upstream – no caso desta pesquisa, as ações promovidas pelo
governo federal e pelo governo do Estado de Minas Gerais – no período de 2016 a
2020. Para avaliar a percepção dos sujeitos do nível midstream, foram realizadas
entrevistas em profundidade com três líderes sociais, representantes de instituições
que lutam pela causa LGBT. No nível downstream, foi usada a técnica de história oral
temática para entrevistas com nove indivíduos gays, lésbicas, bissexuais ou
transgêneros. Os dados foram agrupados em duas dimensões: a) perspectiva
subjetiva, que diz respeito às questões pessoais e singulares presentes na construção
da vida do indivíduo – por exemplo, o despertar da orientação sexual, as experiências
e as dificuldades de fazer parte do público LGBT, bem como os esforços individuais e
o engajamento na causa –, reunindo as subcategorias orientação sexual, experiências
e motivações, LGBTfobia; e b) perspectiva analítica, que se refere à visão dos sujeitos
sobre as campanhas de conscientização contra a LGBTfobia na esfera macrossocial
incluindo as subcategorias sociedade, informações, campanhas governamentais,
modelo ideal e visão crítica. Em relação aos resultados, foi possível identificar que as
ações governamentais para a conscientização da LGBTfobia não se traduzem em
resultados efetivos, reconhecendo-se a necessidade de o governo federal, estadual e
municipal, em conjunto com os representantes da sociedade, desenvolverem ações
orientadas para promover os direitos e a igualdade do público LGBT.
Palavras-chave: Macromarketing. Marketing macrossocial. Mudança social. LGBT.
LGBTfobia.

ABSTRACT
In Brazil, LGBTphobia is a complex social problem. In 2019, 513 complaints were
registered, 19.2% more than in 2018. This paper aims to analyze the measures
against LGBTphobia, from the perspective of macrosocial marketing, in the
perception of LGBT community. The specific goals of the study are: a) Identify and
analyze the challenges of the LGBT community in putting into practice their gender
identity. b) Identify policies and agents aimed at raising public awareness of
LGBTphobia; c) Identify and analyze the perceptions of those involved in the
research regarding the actions promoted by the government in order to raise
awareness of violence against lesbians, gays, bisexuals and transgenders; and d)
Identify and analyze the elements that the target group involved in the research
consider important to promote public awareness of LGBTphobia. Considering the
social levels (upstream, downstream and midstream), involved in the theme, it was
decided to use the emerging macrosocial marketing approach to analyze this
systemic issue in a more comprehensive way. This study is characterized as a
descriptive research, with a qualitative approach. The document review included the
campaigns promoted by the upstream level – in the case of this study, the actions
promoted by the Federal Government and the Government of the State of Minas
Gerais – in the period from 2016 to 2020. In order to assess the perception of those
individuals from midstream level researches were conducted with three social leaders,
representative of institutions that fight for the LGBT cause. At the downstream level, it
was used the oral thematic story technique for interviews with nine gay, lesbian,
bisexual and transsexual individuals. The data were grouped in two dimensions: a)
subjective perspective, which concerns the personal and singular issues present in
the construction of the individual's life - for instance, the awakening of sexual
orientation, the experiences and difficulties of being part of the LGBT public, as well
as individual efforts and engagement in the cause -, bringing together the
subcategories sexual orientation, experiences and motivations, LGBTphobia; and b)
analytical perspective, which refers to the subjects' view of awareness campaigns
against LGBTphobia in the macrosocial sphere including the subcategories society,
information, government campaigns, ideal model and critical view. Regarding the
results, it was possible to identify that government actions to raise awareness of
LGBT phobia do not translate into effective results, recognizing the need for the
Federal Government and the state and municipal governments, jointly by
representatives of society, to develop actions aimed at promoting the rights and
equality of the LGBT public.
Keywords: Macromarketing. Macro-social marketing. Social change. LGBT.
LGBTphobia

RESUMEN
En Brasil, la fobia LGBT es una problemática social enrevesada. En 2019 fueron
registradas 513 denuncias, un 19,2% más que en 2018. Este estudio tuvo como
objetivo analizar las acciones contra la fobia LGBT, desde la perspectiva del
marketing macrosocial, en la percepción de los individuos involucrados en la causa.
Sus objetivos específicos son: a) Identificar y analizar los desafíos del público LGBT
en el ejercicio de su identidad de género; b) Identificar políticas y agentes destinados
a sensibilizar a la opinión pública sobre la fobia LGBT; c) Identificar y analizar las
percepciones de los sujetos de investigación en relación a las acciones impulsadas
por el gobierno con el fin de sensibilizar sobre la violencia contra lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales; y d) Identificar y analizar los elementos que los sujetos de
investigación consideren importantes para promover la concienciación de la
población contra la fobia LGBT. Teniendo en cuenta los niveles sociales (upstream,
downstream y midstream) involucrados en el tema, se decidió utilizar el enfoque de
marketing macrosocial emergente para analizar este problema sistémico de manera
más sistémica. Este estudio se caracteriza por ser una investigación descriptica, con
un enfoque cualitativo. La revisión documental incluyó las campañas impulsadas por
el nivel upstream - en el caso de esta investigación, las acciones impulsadas por el
gobierno federal y por el gobierno del Estado de Minas Gerais - en el período de
2016 a 2020. Para evaluar la percepción de los sujetos del nivel midstream, se
llevaron a cabo entrevistas en profundidad a tres líderes sociales, representantes de
instituciones que están cercanas por la causa LGBT. En el nivel downstream, se
utilizó la técnica de historia oral temática para entrevistas con nueve individuos gay,
lesbianas, bisexuales y transexuales. Los datos se agruparon en dos dimensiones: a)
perspectiva subjetiva, que se refiere a las cuestiones personales y singulares
presentes en la construcción de la vida del individuo - por ejemplo, el despertar de la
orientación sexual, las vivencias y dificultades de ser parte del público LGBT, así
como el esfuerzo individual y el compromiso con la causa -, reuniendo las
subcategorías orientación sexual, experiencias y motivaciones, la fobia LGBT; y b)
perspectiva analítica, que se refiere a la visión de los sujetos sobre las campañas de
sensibilización contra la fobia LGBT en el ámbito macrosocial, incluyendo las
subcategorías sociedad, información, campañas gubernamentales, modelo ideal y
visión crítica. En cuanto a los resultados, se puede identificar que las acciones
gubernamentales para concientizar sobre la fobia LGBT no se traducen en
resultados efectivos, reconociendo la necesidad de que el gobierno federal, estatal y
municipal, junto con representantes de la sociedad, desarrollen acciones. dirigido a
promover los derechos y la igualdad del público LGBT.
Palabras-clave: Macromarketing. Marketing macrosocial. Cambio social. LGBT.
Fobia LGBT.
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1 INTRODUÇÃO
A heterossexualidade, historicamente, foi vista como a norma natural da posição de
homens e mulheres na sociedade. Durante a evolução da humanidade, a construção
social do gênero estabeleceu papéis definitivos do que é ser mulher e do que é ser
homem, fundamentando um padrão social que abarca valores, sentimentos, condutas,
trajes e posturas (SILVA; MONTEFUSO, 2017). Quando há um desvio desses
comportamentos, considera-se a homossexualidade, vista por muitos como uma
conduta ínfera e subvertida (BOURDIEU, 2012).

Ao afastar-se dos padrões heteronormativos estabelecidos pela sociedade e
expressar sua orientação sexual que se refere à atração sexual, emocional e afetiva
que um indivíduo sente por outro, podendo ser de gênero diferente ou igual (SANTOS,
2010; PRINCÍPIOS, 2006), o público de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e
transgêneros (LGBT

1

) provoca conflitos, acarretando atos de discriminação e de

violência, física e verbal, contra a honra e a moral dessas pessoas (ALBUQUERQUE
et al., 2013). A discriminação exercida contra as pessoas homossexuais, expressa
pelo termo LGBTfobia, é perceptível em vários ambientes, por exemplo, o de trabalho
e o escolar (GARCIA; SOUZA, 2010). Faria (2020) ressalta que, frequentemente,
quando iniciam a carreira no mercado de trabalho, as pessoas LGBTs preferem não
demonstrar sua orientação sexual, diante do preconceito e da discriminação, o que
poderia levar, muitas vezes, à perda de uma vaga de emprego (DE SOUZA et al.,
2020). Outro ambiente em que as pessoas LGBTs têm receio de expressar sua
orientação sexual é o escolar, por serem hostilizados e excluídos, na maioria das
vezes por colegas ou funcionários da instituição (NASCIMENTO; MONTE, 2020).

LGBTfobia é uma expressão utilizada para caracterizar o ódio explícito, contínuo e
disseminado manifestado por meio de crimes e atos violentos contra a orientação
sexual de um indivíduo (TEIXEIRA, 2019). Além das várias manifestações de violência
– como, ameaça, humilhação, discriminação social e exploração do público
1

Ainda que não haja consenso quanto ao uso de uma única sigla, optou-se nesta pesquisa pela
utilização da sigla LGBT, utilizada nos documentos da ONU e objeto de aprovação na Conferência
Nacional LGBT de 2018, no Brasil.

17

LGBT –, Reidel (2018) evidencia as dificuldades enfrentadas por este público diante
das leis e normas judiciais, que, em muitas esferas, deixam de normatizar a defesa e
proteção desses indivíduos. O autor destaca também as organizações religiosas que
promovem discursos pejorativos e preconceituosos para a sociedade, restringindo
ainda mais a liberdade e o convívio social desse público.

Em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou o Projeto de Lei 672/2019, que
incluiu na Lei do Racismo crimes contra a orientação sexual (SENADO, 2019). No
entanto, o País ainda não possui uma lei específica para a criminalização da
LGBTfobia. Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República do Brasil (SDH/PR), por meio do Canal “Disque 100”, disponibilizado pelo
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), para atender
denúncias contra violações dos direitos humanos do público LGBT, revelam que no
primeiro semestre de 2019 foram registradas 513 denúncias por violação contra o
público LGBT no País. Destas, 54,44% referem-se ao tipo de violação por
discriminação, que consiste em humilhações e xingamentos, entre outros tipos de
violência psicológica, seguido de violência física, com 36,67%, e violência sexual, com
8,89%, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos (MDH, 2020). Ainda, as
denúncias de violência física contra o público LGBT, nas tentativas de homicídio,
apontaram um aumento de 88,46% em relação a 2018 (BRASIL, 2019).

A preocupação com a discussão acerca da orientação sexual torna-se cada vez mais
emergente, intensificando a propagação de informações e pronunciamentos em torno
da diversidade de gênero pelos meios de comunicação em massa. Esse movimento
faz com que surjam entidades e movimentos sociais empenhados em lutar pelos
direitos desse público LGBT (LANDO et al., 2018).

Segundo Facchini (2016), os movimentos sociais em prol das pessoas LGBTs
tiveram início em 1978, quando buscavam, sobretudo, o respeito à liberdade sexual,
a visibilidade e a ruptura da disfunção homossexual. Representam uma das forças
que impulsionam a modificação das condições em que se encontra a sociedade
(LANDO et al., 2018). As lutas e reivindicações, que se estendem até os dias de hoje,
procuram imprimir uma nova imagem à homossexualidade, visando, entre outros
fatores, à defesa dos direitos civis, à erradicação do preconceito, da violência e da
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desigualdade e à despatologização2 da orientação sexual (FERNANDES, 2018).

Mesmo considerando a importância desse debate, a ampliação das políticas públicas
LGBT somente avançou no Estado brasileiro a partir de 2004, com o advento do
Programa Brasil sem Homofobia (SIMÕES; FACCHINI, 2009). Em maio de 2018, o
Governo Federal instituiu o Pacto Nacional de Enfretamento à Violência LGBTfóbica,
via Portaria 202/2018 (DOU, 2018), por meio do qual se instituiu a elaboração,
implantação e promoção de campanhas de prevenção e combate à LGBTfobia entre
a União, estados e Distrito Federal (DOU, 2018).

Essas iniciativas já foram aplicadas com um nível de sucesso para o preconceito
contra idosos e negros, sendo que as políticas públicas têm contribuído
significativamente para a redução dos índices de violência contra esse público, por
meio da conscientização, promovendo o fortalecimento dos laços sociais capazes de
minimizar os efeitos psicológicos e desmistificar o preconceito e discriminação
(COSTA; NARDI, 2015). No entanto, é necessário que toda a sociedade participe do
combate à LGBTfobia e da aceitação da diversidade de gênero dos indivíduos (DA
ROSA, 2019).

Os comportamentos e hábitos mais comuns de um grupo ou indivíduo em uma
sociedade podem ser influenciados pela existência de campanhas publicitárias, a
partir das quais cada indivíduo, em sua particularidade, interpreta as imagens e as
informações veiculadas por meio de propagandas ou anúncios, sendo sutilmente
persuadido (VORONIUK; DA MOTTA; DE SELLOS-KNOERR, 2019).

Para Gonzales (2018), as campanhas publicitárias veiculadas nas mídias têm duas
intenções principais: a) apelativa, em que se busca estimular o destinatário a perceber
a mensagem e consuma o produto ou serviço divulgado; e b) referencial, que visa
orientar e instruir o destinatário sobre determinado produto, serviço ou ideia
disseminada.
Surgem dessa perspectiva discussões a respeito do marketing social em influenciar,

2 Segundo

a Associação Americana de Psiquiatria (APA), despatologizar a homossexualidade é
descaracterizá-la como doença; tirar o estigma de doença.
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em disseminar e em referenciar comportamentos pretendidos para a sociedade
(ANDRESEAN, 2003). Conceitualmente, o marketing social compõe-se de um
conjunto de estratégias derivadas do marketing convencional, tendo por objetivo
promover a mudança de atitudes e comportamentos, em indivíduos, em prol do bemestar social, como foco na mudança comportamental voluntária. Para isso, por meio
de programas e campanhas, procura disseminar hábitos, práticas e comportamentos
benéficos para sociedade. Diferentemente do marketing convencional, não visa a lucro
(KOTLER; ROBERTO, 1991). Portanto, suas ações, geralmente, têm origem a partir
dos governos, em suas distintas esferas, ou de organizações não governamentais
(ONG), sem fins lucrativos.

Segundo Stead, Gordon, Angus e McDermott (2007), as técnicas de marketing social
são capazes de promover mudanças em diferentes contextos, por exemplo: combate
à disseminação do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (WEI et al., 2011;
BUYUCEK et al. 2016; BATISTA, 2018), promoção da doação de sangue (PEREIRA,
2015; PEREIRA et al., 2016), prevenção de doenças e uso de drogas, proteção de
animais e do meio ambiente (SILVA, 2016) e estímulo à prática de atividades físicas e
condutas seguras no trânsito (MAKRO; WATT, 2011; VALE, 2016).

Apesar da existência de vários estudos que demonstram a efetividade do marketing
social (CADENA, 2020; DUBOVIKS; KITE, 2020; DAMACENO et al., 2020) há uma
discussão acerca da ferramenta mais eficaz para disseminar a conscientização de
problemas sociais complexos. Parson (2012), Kennedy (2016) e Domegan (2018)
afirmam que, em situações em que há vários fatores, razões e atores interligados, é
fundamental executar intervenções nos diversos níveis da sociedade, uma vez que
esses problemas estão enraizados na cultura e na estrutura de um país, originando
as ações de marketing macrossocial.

Mudar o comportamento individual continua sendo o objetivo buscado pela abordagem
macrossocial, porém não é o único. O que difere os estudos em relação ao marketing
social é a importância dada a todo o sistema social, uma vez que a teoria macrossocial
avalia inteiramente as possíveis barreiras e os agentes facilitadores (NGUYEN;
PARKER; BRENNAN, 2014; KENNEDY, 2016).
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Portanto, o marketing macrossocial vem se mostrando efetivo para institucionalizar as
mudanças e as normas que se referem a um problema sistêmico, a partir da adoção
das técnicas de marketing voltadas para a criação de conhecimentos, atitudes e
costumes, com apoio em preceitos éticos e na equidade social (SCHIAVO, 1999).
Assim, problemas sociais complexos, que envolvem toda a sociedade, necessitam de
mudanças culturais holísticas (KENNEDY, 2016).

Wilkie e Moore (2003) explicam que as campanhas e os programas em prol do bemestar social são desenvolvidos na maioria dos países pelo governo, que buscam, por
meio de políticas públicas, fortalecer e elaborar campanhas sociais para transmitir e
conscientizar a população sobre um modelo ideal de comportamentos e hábitos. O
governo é um dos principais agentes regulamentadores da vida em sociedade que,
mediante políticas sociais, podem intervir na mudança de comportamento (BRASIL,
1988).

Para Kennedy (2017), problemas sociais complexos, como a LGBTfobia, requerem a
construção de inúmeros componentes correlativos que funcionem como um todo. Para
promover uma mudança significativa nos diversos âmbitos da sociedade e em
diferentes agentes, é fundamental utilizar procedimentos do marketing macrossocial.
A combinação de táticas de agentes envolvidos no problema é essencial para
provocar a mudança desde o comportamento individual até a alteração de políticas
públicas (KENNEDY; PARSONS, 2012; NGUYEN; PARKER; BRENNAN, 2014;
HUFF; BARNHART; MCALEXANDER, 2017).

Kennedy e Parsons (2012) afirmam que uma mudança de posicionamento dos atores
individuais desvinculada da mudança política não é capaz de gerar uma mudança
social, e vice-versa. Por isso, são necessárias transformações em todo o sistema. Esta
pesquisa busca compreender os fatores que constituem o processo da LGBTfobia,
seus agentes facilitadores e suas barreiras, a fim de propor uma reflexão acerca das
medidas que possibilitem transformar a realidade da sociedade e disseminar a
conscientização deste problema social.

Ainda diante da polarização acerca da LGBTfobia, considerando as referências e as
afirmações advindas da literatura e a forma de ação do marketing macrossocial
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diante das questões complexas do público LGBT, definiu-se assim a questão
norteadora da pesquisa: Como as ações do marketing macrossocial podem
auxiliar a conscientização e a redução da LGBTfobia no Estado de Minas
Gerais?

1.1 Objetivos

Para responder ao problema de pesquisa, construíram-se os seguintes objetivos.

1.1.2 Objetivo geral

Analisar as ações contra a LGBTfobia originadas das esferas governamentais, na
perspectiva do marketing macrossocial, segundo a percepção de indivíduos
envolvidos na causa.

1.1.3 Objetivos específicos

a) Identificar e analisar os desafios do público LGBT quanto ao exercício de sua
identidade de gênero;
b) Identificar as políticas e os agentes existentes que atuam na conscientização
da população contra a LGBTfobia;
c) Identificar e analisar as percepções dos sujeitos da pesquisa em relação às
ações promovidas pelo governo em prol da conscientização da violência contra
lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros;
d) Identificar e analisar os elementos que os sujeitos da pesquisa consideram
importantes para promover a conscientização da população contra a
LGBTfobia.

Os objetivos específicos foram discutidos no capítulo 4 (Apresentação e Discussão
dos resultados), em que se apresentam os dados coletados por meio das entrevistas
em profundidade e da história oral temática.

1.2 Justificativa
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Segundo Ferreira e Marcial (2015), as campanhas e as políticas públicas
desenvolvidas em favor de um grupo minoritário contribuem significativamente para
reduzir a violência e as agressões verbais contra esse grupo em questão. Esta
pesquisa procura contemplar as ações de conscientização da LGBTfobia na ótica do
marketing macrossocial.
Do ponto de vista acadêmico, temáticas complexas como “obesidade infantil” (SILVA,
2015; KEMPLER; BALLANTINE, 2017) e “adoção infantil” (LIMA, 2019)
constantemente apoiam-se em teorias do macromarketing, que visam a uma análise
sistêmica e abrangente do fenômeno. Andreasen (2006) demonstra que o marketing
é uma importante força impulsionadora da mudança social.

Para a caracterização do estado da arte acerca da temática de interesse deste estudo,
realizou-se

uma

consulta

das

palavras-chaves:

macromarketing,

marketing

macrossocial, mudança social, LGBT e LGBTfobia. A consulta ocorreu na base de
dados científicas nacionais: Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL),
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD),
Scientific Electronic Library Online (SCIELO), e Google Acadêmico. A busca foi
realizada por meio do acesso livre nas plataformas virtuais. Os termos foram
pesquisados de maneira isolada, no idioma português e sem recorte de período.

Ainda, considerando que cada plataforma de busca há um filtro específico, na base
de dados: Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online (SCIELO) utilizouse o filtro de busca “títulos”, já nas plataformas Scientific Periodicals Electronic Library
(SPELL) e Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração
(ANPAD) e Google Acadêmico utilizou-se o filtro “todos”.

Na base de dados da Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL), ao consultar o
termo macromarketing foram encontrados 10 artigos, já na busca do termo marketing
macrossocial não localizou nenhum artigo, para o termo mudança social a pesquisa
apresentou 09 artigos, LGBT a busca remeteu à 08 artigos e a para a expressão
LGBTfobia apenas 01 artigo.

Na base de dados da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
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Administração (ANPAD), a busca inicialmente do termo macromarketing foram
encontrados 04 artigos, ao redefinir a busca e inserir o termo marketing macrossocial,
não localizou nenhum estudo, assim como a pesquisa do termo mudança social. Ao
pesquisar a sigla LGBT foram encontrados 07 artigos, e na pesquisa pela expressão
LGBTfobia foram encontrados 01 estudo.

Em pesquisa à base de dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO) ao
buscar pelo termo macromarketing foram encontrados 03 artigos, ao redefinir a busca
por marketing macrossocial, não foram encontrados nenhum estudo. Para a palavrachave mudança social foram encontrados 03 artigos. Em seguida ao pesquisar a sigla
LGBT foram localizados 60 artigos, já a expressão LGBTfobia não foram encontrados
estudos.

No Google Acadêmico, foram encontrados 21 resultados para a palavra-chave
macromarketing. Ao redefinir a busca por marketing macrossocial, não foram
encontrados nenhum estudo. Para a palavra-chave mudança social foram
encontrados 597 artigos. Em seguida ao pesquisar a sigla LGBT foram localizados
1040 artigos, e a expressão LGBTfobia foram encontrados 67 estudos.

Dentre esses artigos, os que tratavam da temática do marketing macrossocial frente
a um problema social nos níveis: upstream, downstream e midstream, foram apenas
02, como mostra o quadro 1 abaixo:

Artigo
A gente não quer só
comer: uma abordagem
de marketing social e o
consumo alimentar de
adolescentes
Vulnerabilidade ou
resistência? Um
panorama da questão
do consumo infantil de
alimentos permeado
pelo marketing e a mídia

Quadro 1: Revisão da Literatura
Objetivo
Analisar as ações desenvolvidas em torno
do consumo alimentar saudável pelos
níveis upstream e midstream de
marketing social, adotando uma
abordagem qualitativa de caráter
exploratório
Analisar a relação das crianças com o
consumo de alimentos e as estratégias de
marketing e da mídia. Com base na
perspectiva dos estudos culturais,
elaboramos um panorama documental da
questão no Brasil hoje, articulando as
posições de pais, educadores, sociedade
civil organizada, governo, legisladores,
profissionais da indústria e da mídia
Fonte: Elaborado pela autora (2020).

Autores / Ano
OLIVEIRA, et al. 2019.

PIEDRAS, 2014.
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Marketing macrossocial é uma abordagem que está em expansão na academia
brasileira o que torna esta pesquisa uma contribuição importante para a academia.

Do ponto de vista social, esta pesquisa justifica-se por oferecer subsídios à promoção
de intervenções nos diversos níveis sociais em prol de mudanças em comportamentos
considerados socialmente indesejáveis, como aqueles que evidenciam ou promovam
a LGBTfobia. Isso em razão da complexidade, da importância e da atualidade que
envolvem a temática “violência contra lésbicas, gays, bissexuais e travestis no cenário
brasileiro”.

Desde os anos de 1960, uma pluralidade de atores sociais engaja-se na defesa dos
direitos sexuais e humanos de LGBT. Tal situação resultou em várias conquistas nos
campos sociopolítico e jurídico, por exemplo: legalização das uniões estáveis,
casamento civil, partilha de bens e heranças, adoção e uso do nome social por
travestis e transgênero em repartições públicas. De outro lado, o problema social da
violência LGBTfóbica parece se intensificar a cada ano, tornando-se um desafio para
essa população na contemporaneidade.

O marketing macrossocial pode revelar-se como uma possibilidade de amenizar ou,
até mesmo, solucionar questões ligadas à complexidade da LGBTfobia, que, apesar
de ser um problema perverso, pode ser atenuado a partir de ações efetivas.

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo esta Introdução em
que se expõem a contextualização do tema proposto, o problema de pesquisa, os
objetivos e a justificativa. No segundo capítulo, desenvolve-se a fundamentação
teórica, abarcando os conceitos de marketing social e de marketing macrossocial, a
mudança planejada, o contexto LGBT no Brasil, a sexualidade e as ações
governamentais em prol do público LGBT no Brasil. No terceiro capítulo, aborda-se o
percurso metodológico adotado na execução desta pesquisa. No quarto capítulo,
apresentam-se e discutem-se os dados capturados. No quinto capítulo, formulam-se
as considerações finais. Seguem-se as referências, o anexo e o apêndice.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo trata do embasamento teórico da pesquisa, contemplando: os
fundamentos e conceitos do marketing social; os objetivos e as aplicações do
marketing macrossocial; o conhecimento acerca da formação da identidade de gênero
e sexualidade; a trajetória do movimento LGBT no Brasil; e os cenários, internacional
e nacional, das campanhas publicitárias promovidas contra a LGBTfobia.

2.1 Marketing social

O marketing social despontou como tema de estudo na década de 1970, quando
questões pertinentes às causas societais e de responsabilidade social nas
propagandas se tornaram destaque na área do Marketing (HUNT, 1976). Segundo
Lehmann (1997), a preocupação com a sociedade se fazia importante para esta área
porque atestava sua relevância para o comércio, ao mesmo tempo em que se
configurava como uma prática responsável em prol de toda sociedade.

Para Kotler e Levy (1969), o escopo do marketing deveria abarcar não apenas
organizações com fins lucrativos, mas também aquelas que não tinham como objeto
principal a lucratividade. Para os autores, os órgãos públicos, as igrejas e as escolas,
apesar de não visarem essencialmente à rentabilidade em suas atividades,
realizavam, de alguma forma, uma “troca” de determinado objeto no mercado social.
Isso legitimava a aplicabilidade dos conceitos de marketing para a promoção de
causas sociais.
A

conexão

“marketing

e

sociedade”

aponta

várias

expressões análogas,

denominadas, além de “marketing social”: “marketing de causas sociais” ou “marketing
relacionado a causas sociais” (PRINGLE; THOMSON, 2000). Importa diferenciá-las,
uma vez que possuem objetivos distintos. O marketing de causas sociais, ou
relacionado a causas sociais, dispõe da associação empresarial com uma causa ou
problema social. Com base nessa abordagem, a empresa utiliza-se de sua imagem,
reforçando-a perante o mercado e seus consumidores (MACHADO;
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DAMASCENA, 2006).

Já o marketing social, expressão central desta pesquisa, refere-se à ferramenta
mercadológica utilizada por instituições sem fins lucrativos, governamentais ou não
para tratar de questões sociais, tais como, saúde, educação, meio ambiente e
prevenção à violência e ao crime, entre outras propostas que beneficiem a sociedade
(WILKIE; MOORE, 2003). O ponto central do marketing social é a influência
comportamental positiva para indivíduos ou grupos de uma sociedade, buscando
gerar mudanças em prol do bem-estar social (ANDREASEN, 2006).

Em 1971, o Journal of Marketing publicou uma edição especial que impulsionou a
discussão sobre marketing no que concerne a problemas sociais e mudanças sociais
planejadas. Kotler e Zaltman (1971), a esse respeito, tornam evidente a expressão,
ampliando os estudos e o entendimento no campo do Marketing. Para os autores, o
marketing social é definido como “a criação, implementação e controle de programas
calculados para influenciar a aceitação de ideias sociais, envolvendo considerações
de planejamento, precificação, comunicação e distribuição de produtos e pesquisa de
marketing” (KOTLER; ZALTMAN, 1971, p. 5).

Hunt (1976) classifica o marketing social como uma área do marketing ligada à
dimensão micro, uma vez que não visa ao lucro e é exercido por órgãos do governo,
com o objetivo de favorecer a normatização de indivíduos ou de grupos de indivíduos.
Nesse sentido, corroboram com os estudos de Wilkie e Moore (2003, p.
131) quando sustentaram que as ferramentas do marketing social seriam
desenvolvidas por “grupos sem fins lucrativos e agências governamentais que lidam
com a intervenção efetiva nas áreas de problemas sociais”.

Com respaldo no conceito generalizado de marketing, Kotler (1972) afirma que a
lucratividade ou o pagamento não deveriam ser as condições principais para a
implementação do marketing, e sim a diferenciação para o marketing social. Portanto,
apesar de transparecer uma área de atividade direta e natural dos processos do
marketing comercial, o marketing social deve desprender-se dessa corrente
dominante (PEATTIE, 2003).
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O Quadro 2 apresenta algumas diferenças na aplicabilidade do marketing social, as
quais o diferenciam do marketing comercial (KOTLER; LEE, 2015).
Quadro 2: Diferenças da aplicabilidade entre o marketing comercial e o marketing social
Marketing comercial
Marketing social
Tipo de produto vendido Produtos comerciais, mercadorias Mudança comportamental
ou serviços.
Objetivo
Ganho financeiro
Ganho individual ou social
Concorrência
Outras empresas que ofereçam
O
comportamento
atual
mercadorias e serviços similares
preferido pelo público-alvo
Fonte: adaptado de Kotler, Roberto e Lee (2002, p. 10).

ou

Enquanto o marketing comercial adota como estratégia a maximização da
lucratividade, buscando identificar as motivações dos consumidores em relação a um
produto ou serviço e a satisfação de suas necessidades, o marketing social tem como
estratégia facilitar e promover a adesão dos indivíduos à ideia ou causa social, sem
esperar nenhum retorno financeiro (PERFEITO; SCHROEDER; SAFÓN-CANO,
2004). Para Bloom e Novelli (1981), apesar de o marketing social utilizar-se dos
conceitos, ferramentas e técnicas do marketing comercial, cada um requer
conhecimentos e habilidades específicas para sua execução.

Lefebvre

(2012)

considera

o

marketing

social

um

programa

de

grande

proporcionalidade, com foco na mudança comportamental individual, praticado, em
grande parte, por governos, agências de financiamentos e organizações não
governamentais.

O centro da aplicabilidade do marketing social, a princípio, é o comportamento do
indivíduo, considerando este como o agente principal de todas as campanhas
(ANDREASEN, 2006). No entanto, em situações vistas como críticas ou de risco a
influência de outros agentes o torna mais eficaz. Apesar de as ações desenvolvidas
no processo de marketing social estarem direcionadas para o comportamento
individual, o resultado almejado vai além. Para isso, é necessário o envolvimento de
uma rede de parceiros (WYMER, 2010).

Segundo Stead et al. (2007) há estudos sobre diversas iniciativas de marketing social,
o que evidencia a capacidade potencial desta ferramenta de promover mudanças
comportamentais relacionando diversos níveis, por exemplo, individual,
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grupos profissionais e órgãos públicos. Para Andreasen (2006), algumas atitudes só
podem ser alcançadas por meio de políticas públicas, leis, regulamentos e normas,
estabelecendo o modo correto de agir.

A implementação do marketing social enfrenta várias dificuldades, uma vez que os
programas requerem dos indivíduos o abandono de um comportamento que, muitas
vezes, é tido como prazeroso (por exemplo, fumar) ou os colocam em situações
desconfortáveis (por exemplo, usar cinto de segurança). Por isso, faz-se necessário o
suporte dos demais atores (órgãos públicos, amigos, familiares, líderes e
representantes de organizações sociais), para que favoreçam o comportamento
desejado (KOTLER; LEE, 2015).

Diversos autores afirmam que, quando se trata de problemas mais complexos e de
origem holística, há a necessidade de uma análise mais vasta, não sendo possível
contar apenas com intervenções no âmbito individual, situação também conhecida
como downstream (THOMPSON, 2017; TRUONG, 2017; WESTBERG et. al., 2017).
Kelly et al. (2003) reconhecem em seus estudos que, quando se ampliam as
estratégias de marketing social do foco individual para o coletivo, há um engajamento
maior na adesão da mudança comportamental proposta.

Tendo em vista que a aptidão dos indivíduos de fazerem escolhas positivas aumenta
quando o contexto social em que se encontram apresenta alternativas mais corretas,
torna-se de extrema importância a promoção de um ambiente mais saudável para a
efetividade desses comportamentos (WYMER, 2010).

Entende-se que a intervenção contra a LGBTfobia deve ser proposta em diversos
níveis sociais, devendo-se recorrer às estratégias do marketing macrossocial, tema
abordado no subcapítulo seguinte.

2.2 Marketing macrossocial
A discussão acerca da ampliação do campo de atuação do marketing social surgiu em
1975. Estudos realizados por Levy e Zaltman (1975) apontaram que a aplicação do
marketing social poderia ir além da esfera individual. Assim, a promoção de
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mudança passou a considerar três níveis sociais: micro, grupal e macro (KOTLER;
ROBERTO; LEE, 2002).

A intervenção proposta pelo marketing social poderia atuar não apenas sobre o
sujeito, mas também em contextos mais abrangentes. O nível micro considera a esfera
na qual se localiza o próprio sujeito que pratica a ação. Já no nível grupal encontramse os líderes e representantes comunitários de ONGs ou projetos sociais. No nível
macro, estariam os agentes políticos e os governos (MACFADYEN; STEAD;
HASTING, 1999).

Andreasen (2006) afirma em sua obra Social Marketing in the 21st Century que as
campanhas de marketing social teriam mais resultados se realizassem ações voltadas
também para o nível upstream. Ou seja, que contemplassem também a influência de
leis e o governo, objetivando, assim, a promoção de regulamentações públicas.

Para a realização de intervenções em comportamentos complexos ou problemas
holísticos, as táticas do marketing social devem atuar nos três níveis sociais:
upstream, downstream e midstream. Passariam a se configurarem, então, como
manifestações de marketing macrossocial (HUFF et al., 2017). Essa atuação macro
deve desenvolver estratégias que envolvam não só os indivíduos, como também os
agentes públicos e regulamentadores, as ações comunitárias e os líderes sociais
(KENNEDY, 2017).

Para a abordagem do marketing macrossocial, os níveis sociais atuam em um
continuum, aplicando as intervenções de modo integrado entre todos eles (MAY;
PREVITE, 2016). Assim, o nível downstream, que se refere ao nível individual, sofre
a influência do nível midstream, que corresponde aos grupos de líderes sociais,
empresas, escolas e amigos, os quais, por sua vez, são influenciados pelo nível
upstream, o qual relaciona as atividades políticas e governamentais (HASTINGS,
2007).

O Quadro 3 ilustra a integração dos níveis na proposição em relação ao ato de fumar.
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Nível
Upstream
Midstream
Downstream

Quadro 3: Níveis de mudança social desejada
Público
Mudança Proposta
Governo, agentes públicos, Criação de lei que proíbe o ato de fumar em
legisladores
locais fechados e coletivos.
Líderes sociais, ONGs, amigos,
Esforço para motivar e incentivar o abandono
parentes, empresas
do fumo
Indivíduos
Participação em uma clínica de abandono de
cigarro.
Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

Segundo Kennedy (2016), lidar com mudanças globais requer a necessidade de
avaliar todos os três níveis sociais e aplicar campanhas para cada um deles, para que,
juntos, promovam a mudança holística.

A intervenção mais utilizada pelo nível upstream no marketing macrossocial envolve
a criação de normas e regulamentos. Restringindo a ação de um comportamento
indesejado e realizando mudanças no sistema legislativo, são capazes de atingir
mudanças delineadas para uma ação individual (CARVALHO; MAZZON, 2015). Já no
nível midstream é possível aplicar intervenções por meio de programas, de atividades
e de atitudes que ajudam os indivíduos a perceberem que a atitude produzida não
está em sintonia com o bem-estar da sociedade. Por fim, as intervenções utilizadas
no nível downstream são aquelas capazes de conscientizar um indivíduo de que suas
atitudes são incompatíveis com o bem-estar social (HUFF, et al., 2017).

O marketing macrossocial utiliza-se principalmente do viés positivo para alcançar uma
mudança social. Para a maioria dos estudos, dispõe apenas de normas
regulamentadoras para alcançar problemas holísticos. As políticas e os órgãos
governamentais são apenas alguns dos objetos utilizados nas intervenções do
marketing macrossocial (KENNEDY; PARSONS, 2012). No entanto, a relação com os
outros níveis da sociedade se faz necessária.

A promoção da mudança macrossocial ocorre, na maioria das vezes, por intermédio
do governo, que possui recursos para desenvolver normas, leis e penalidades efetivas
para tais intervenções (TRUONG, 2017). Nesse aspecto, é importante compreender
que as motivações de diferentes grupos influenciam de maneira direta e eficaz a
promoção de um novo comportamento ou a simples intervenção de uma atitude
considerada desfavorável (SOUZA, 1997).
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Para Sheth e Frazier (1982), a mudança macrossocial deve ser planejada com base
em sete estratégias, envolvendo a integração dos diversos níveis.
1) Informação e Educação – trata-se da propagação de informações, levando o
indivíduo a criar suas próprias conclusões;
2) Persuasão e Propaganda – refere-se à apresentação da informação,
reforçando o comportamento desejado;
3) Controles Sociais – utiliza-se da influência de grupos, familiares, vizinhos e
amigos para acatar um comportamento ou valor;
4) Sistemas de entrega – leva à adesão fácil do comportamento social
pretendido;
5) Incentivos/Desincentivos econômicos – oferece estímulos financeiros para
aderir ao comportamento desejado, podendo aumentar ou diminuir os custos
financeiros;
6) Acompanhamento

clínico

ou

modificação

de

comportamento

–

disponibilizar programas de atendimento psiquiátrico, terapias e suporte para
a mudança do comportamento indesejado; e
7) Legislação e regulações – criação por meio do governo de normas e leis que
restringem o comportamento indesejado.
Identifica-se que a mudança macrossocial planejada exige a intercepção de diversas
estratégias e ferramentas, as quais envolvem a interação dos três níveis sociais.
Contudo, a implementação do marketing macrossocial ainda enfrenta muitos desafios,
fazendo-se importante analisar também o contexto dos países desenvolvidos ou em
desenvolvimento (EPSTEIN, 1999).

2.2.1 Estudos sobre marketing social e macrossocial

A abordagem macrossocial está ligada diretamente ao marketing social. No entanto,
esse novo conceito se ampliou com o artigo de Kennedy e Parsons, publicado em
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2012, “Macro-social marketing and social engineering: A systems approach”.

Após essa publicação, houve um aumento da abordagem da temática em estudos
internacionais. Em 2014, Nguyen, Parker e Brennan, apresentaram em seu artigo “The
taboo question: Condom retailing in Vietnam and social marketing implications” a
necessidade de aplicar o marketing social nos níveis upstream e downstream como
componentes-chave das campanhas de uso de preservativos no Vietnã. Para os
autores, a aplicabilidade do marketing social nos níveis macro, meso e micro é
necessária para o sucesso e a quebra do tabu associado às práticas de sexo. Por
exemplo, a conscientização da prática de sexo seguro e do uso de preservativo exige
uma campanha de marketing social em nível de normas sociais.
Em 2015, Truong e Hall publicaram o artigo “Exploring the poverty reduction potential
of social marketing in tourism development”, no qual utilizaram a ótica do marketing
social para investigar as capacidades dos agentes de turismo, nível midstream e
influenciar a mudança comportamental e sustentável dos turistas.
May e Previte, em 2016, por intermédio do artigo “Understanding the midstream
environment within a social change systems continuum”, pesquisaram o marketing
social no nível midstream para entender e abordar problemas graves associados à
adoção de animais, com base em uma abordagem colaborativa de integração de
sistemas. As autoras demonstraram que a perspectiva de macromarketing é um
caminho alternativo para resolver problemas complexos a partir de uma abordagem
de integração de sistemas colaborativos conceituada. A mudança eficaz no longo
prazo depende da compreensão e coordenação de um amplo macrossistema de
atores interconectados ao longo de um continuum (MAY; PREVITE, 2016).
Em 2017, Huff, Barnhart e McAlexander relataram no artigo “Addressing the Wicked
Problem of American Gun Violence: consumer interest groups as macrosocial
marketers”, de forma empírica, as maneiras como os grupos americanos de prevenção
da violência armada atuam como marqueteiros macrossociais ao abordarem o
problema perverso da violência armada.
Em 2018, novamente, Kennedy, Parsons e Kemper, por meio do artigo “Upstream
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social marketing strategy”, forneceram as diretrizes para a estratégia de marketing
social no nível upstream sobre quem, como e quando os profissionais de marketing
social podem realizar o marketing social upstream. No caso de problemas sociais
complexos, como por exemplo obesidade e degradação ambiental, são necessárias
mudanças estruturais para proporcionar às pessoas a capacidade de mudar
(ANDREASEN, 2006).

É destacado neste estudo que para o marketing social estratégico o nível upstream é
um método eficaz para influenciar a mudança estrutural por meio dos formuladores de
políticas (FRENCH; GORDON, 2015); e procura fornecer essas diretrizes para
mudança social almejada.
Em 2019, o artigo “Macro-demarketing: the key to unlocking unsustainable production
and consumption systems?”, de Little, Lee e Nair, abordou o tema referente ao uso de
sacolas plásticas, em busca de um mundo mais sustentável. Nele se propunha uma
série de intervenções de marketing macrossocial, desde políticas eleitorais e
educacionais até incentivos para inovações da cadeia de suprimentos em circuito
fechado, a fim de apoiar a transição para sistemas de marketing mais sustentáveis.
Em 2020, o artigo de Flaherty, intitulado “Systems social marketing and macro-social
marketing: a systematic review” relacionado à pesquisa e avaliação do campo de
marketing social, focaliza os protocolos de melhores práticas. Trata-se de uma revisão
sistemática conduzida para identificar sistemas de marketing social e literatura de
marketing macrossocial e intervenções.

A seguir, constrói-se o conhecimento acerca da formação da identidade de gênero e
sexualidade.

2.3 Identidade de gênero e sexualidade

A identidade de gênero é uma experiência intrínseca e particular de cada indivíduo,
que pode coincidir ou não com o sexo biológico determinado ao nascimento
(PRINCÍPIOS, 2006). O sexo biológico, por sua vez, compreende as características
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que um indivíduo tem socialmente atribuído como masculino (macho) ou feminino
(fêmea) (OAKLEY, 2016).

A construção social, baseada em normas, valores e crenças, atribuí à expressão
gênero, decorrente do sexo biológico, diferenciando, assim, homens e mulheres
(BOURDIE, 2012). No entanto, Beasley (2006) destaca que o termo gênero não deve
se limitar apenas à concepção de masculino e feminino. É adequado compreender
que tal termo vem sendo reconstruído ao longo da história, sendo este imutável e
fracionável.

No século de XXI, a construção das identidades de gêneros se fez crescente,
alterando o modo de compreensão até então existente. Em diversas circunstâncias, o
gênero pode se manifestar diferente daquele concebido ao sexo biológico, voltando
para as diversidades físicas (MELLO NETO, 2014).
Entende-se que a “identidade de gênero” é a maneira como cada indivíduo se vê e
sente em relação à forma binária social estabelecida de homem e mulher. Já a
expressão orientação sexual refere-se à atração sexual, emocional e afetiva que um
indivíduo sente por outro, podendo ser de gênero diferente ou igual (SANTOS, 2010;
PRINCÍPIOS, 2006).

Pode-se dividir a identidade de gênero em dois tipos: pessoas cisgêneros, ou seja,
aquelas que possuem o reconhecimento de seu gênero semelhante ao sexo biológico,
independente da orientação sexual; e pessoas transgêneros, ou seja, aquelas que
possuem

o

reconhecimento

de

sua

identidade

sexual

diferente

daquela

correspondente ao sexo biológico (JESUS, 2012).

Quanto à orientação sexual, as mais comuns são: heterossexuais, que possuem
atração afetiva ou sexual por indivíduos com sexo biológico diferente do seu;
homossexuais, que possuem atração afetiva ou sexual por indivíduos do mesmo sexo
biológico; e bissexuais, que possuem atração afetiva ou sexual por ambos os
indivíduos (BORRILLO, 2009).

A Figura 1 destaca a diferença entre as expressões orientação sexual, identidade de
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gênero e sexo biológico.
Figura 1: Diferença das expressões

Fonte: Ministério Público Federal, 2017.

A diversidade sexual refere-se às diversas formas de manifestar, sentir e vivenciar a
sexualidade. É formada, essencialmente, por: sexo biológico, identidade de gênero e
orientação sexual. Esta última expressão define os sujeitos como lésbicas, gays,
bissexuais e transgêneros, surgindo, então, o público LGBT. Neste contexto, o tópico
seguinte apresenta a trajetória do público LGBT no Brasil.

2.4 Contexto LGBT no Brasil

Para compreender a trajetória do público LGBT brasileira, é necessário resgatar
alguns pontos históricos primordiais que embasaram sua discussão.

A manifestação para o enfrentamento da homossexualidade ressurgiu de forma mais
expressiva a partir da década de 1960, sendo os principais líderes das reivindicações
os gays (MELLO, 2017). No entanto, o marco inicial do “orgulho gay” ocorreu em 1969,
no âmbito de uma rebelião no bar Stonewall Inn, em Nova York
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(EUA). Ocorreu uma série de manifestações de membros do público LGBT,
consentindo orgulhosamente a homossexualidade (FRY; MAC RAE, 1991).

A busca para sobrepujar a ótica dominante da heteronormatividade e lutar por
igualdade e reconhecimento dos homossexuais ecoou em outros países,
aproximando-se muito com os movimentos negros e feministas (MELLO, 2017). O
enfrentamento para reconhecer as diferenças homossexuais fez com que o receio e
o medo de assumir a orientação diversa da heterossexual fossem mais tangíveis.

A força desses movimentos ligados a grupos minoritários marginalizados surgiu no
Brasil em meados da década de 1970, formado também predominantemente por
homens homossexuais. Alguns autores afirmam que o início do movimento
homossexual brasileiro ocorreu com o lançamento do jornal Lampião da Esquina,
publicado em 1978 na cidade do Rio de Janeiro. Trazia conteúdos em oposição à
ditatura, temáticas e sobre a homossexualidade. Servia de fonte para denúncias de
abusos contra o público LGBT (MACRAE, 1990; FRY; MACRAE, 1991; GREEN, 2000;
MELLO, 2017).
Segundo Simões e Facchini (2009, p. 22), “a crítica à visão depreciativa das
homossexualidades começou a ganhar espaço no país no embalo do grande
movimento de oposição à ditadura militar e prosseguiu durante o processo de
redemocratização”. A busca pelo direito do sujeito incentivou os gays e lésbicas a
assumirem sua verdadeira identidade sexual. Neste período, o ato de revelar a
homossexualidade era visto como um gesto político em torno da liberdade de
expressão da sexualidade (CASTELLS, 1999).
Em 1978, surgiu o primeiro grupo homossexual no Brasil, conhecido como “Somos:
Grupo de Afirmação Sexual”, que reivindicava tratamento igualitário na maneira de
amar. Ele conduzia suas atividades moldado na orientação e conscientização de
homossexuais e de pessoas que defendiam o progresso social e político da
sociedade, promovendo espaço para uma reflexão em torno da diversidade sexual
(FRY; MACRAE, 1991; SANTOS, 2007). Nesta época, ocorreu também a repressão
aos homossexuais por conta da epidemia da HIV-Aids, que surgiu como uma doença
associada e proliferada apenas pelos gays, chamada “peste gay” (MACRAE, 1990).
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Diante dessa epidemia, a visibilidade para essa parte minoritária da população
aumentou, eclodindo na formação de vários grupos. A inclinação para organizações
formais se fez necessária para a construção de uma boa imagem dos homossexuais,
atribuindo-lhes mais credibilidade na luta e na garantia de seus direitos civis. Neste
momento, garantir os direitos civis e combater a ações de violência e discriminação
tornaram-se as premissas essenciais para o público LGBT (FACCHINI, 2012).

Os primeiros grupos a se formarem foram: Grupo Gay da Bahia, fundado por Luiz
Mott, que buscava, por meio de campanhas, tirar o estigma da homossexualidade
agregada à Aids (peste gay); e Grupo Triângulo Rosa, do Rio de Janeiro, fundado por
João Antônio Mascarenhas, que defendia a utilização do termo orientação sexual e
pretendia discutir a discriminação política e social (SIMÕES; FACCHINI, 2009).

As reivindicações homossexuais se expandiram para outros estados, fazendo crescer
o número de grupos e movimentos por todo o País. À época, a formação de grupos
comunitários era ilimitada e composta por vários sujeitos que apoiavam a busca por
direitos civis, tratamento igualitário e despatologização da homossexualidade.
Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgênero, em busca de uma causa
específica, organizaram-se para ganhar força e visibilidade (FACCHINI, 2012).

A década de 1990 ficou marcada pelo crescimento contínuo do número de grupos que
reuniam diversos sujeitos homossexuais, emergindo daí a primeira e maior rede de
organizações LGBT no Brasil, a “Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis”
(ABGLT), que passou a reunir as mais de 200 organizações até então espalhadas pelo
País (FACCHINI, 2012). Neste mesmo período, o Brasil sediou a 17ª Conferência da
International Lesbian and Gay Association (ILGA), na cidade do Rio de Janeiro,
fortalecendo o público e formando a primeira passeada nacional, na praia de
Copacabana (FACCHINI, 2012).

Em 1996, o movimento homossexual se reuniu novamente, desta vez na cidade de
São Paulo, para reivindicar seus direitos e buscar uma legislação antidiscriminatória.
Contando mais de quatrocentos mil participantes, o movimento foi fortalecido e
organizado para ocorrer anualmente (FACCHINI, 2012). A visibilidade desses
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movimentos, de caráter político e festivo, abriu espaço para o público LGBT na mídia
e na sociedade (GUEDES JUNIOR, 2019).

A virada do século foi marcada pelo aumento dos movimentos e pela ascensão das
paradas de orgulho LGBT em vários estados, causando impacto nos meios de
comunicação. Caracterizados como de caráter não governamental, os movimentos
LGBTs buscavam defender a escolha sexual e apoiar essa parcela minoritária da
sociedade, de modo a fazer com que o Estado e a sociedade reconhecessem e
respeitassem a identidade de gênero de cada indivíduo (FACCHINI; FRANÇA, 2009).

De forma semelhante, os discursos dos movimentos LGTB passaram a ocupar espaço
na sociedade. Dentre as principais lutas, destacam-se: criminalização da LGBTfobia;
promoção da livre orientação sexual, pela liberdade, justiça social, democracia,
pluralidade e diversidade de gêneros e criação e melhoria de políticas públicas para
todo o público LGBT (ABGLT, 1995).
Essas passeatas de rua, chamadas agora de “movimentos LGBT”, transformaram-se
em um dos movimentos sociais de gênero de maior significado no Brasil, reivindicando
os direitos e visibilidade dos homossexuais e compartilhando siglas e símbolos com o
movimento, como é o caso da bandeira do arco-íris, cujo uso se tornou comum
(FACCHINI; FRANÇA, 2009).

Diante da importância e da representatividade das siglas e dos símbolos para o
público LGBT, retratam-se no tópico seguinte suas origens e significados.

2.4.1 Símbolos e siglas: seus significados

O movimento LGBT é representado por uma bandeira com as cores do arco-íris.
Criada pelo norte-americano Gilbert Baker, em 1978, tornou-se um dos símbolos mais
populares e conhecidos no mundo. Possui seis cores: vermelho, laranja, amarelo,
verde, azul e violeta. Cada cor tem uma representatividade: vermelho, a vida; laranja,
a cura e o poder; amarelo, a luz; verde, a natureza; azul, o amor pela arte; e violeta, a
espiritualidade (RAPP, 2015). Tornou-se o símbolo oficial da diversidade e da
inclusão.
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Segundo Santana (2017, p. 800), “a bandeira do arco-íris legitima não só a identidade
LGBT, como também o respeito e o esforço daqueles próximos, em sua contribuição
na luta”.

A Figura 2 mostra que o artista desenhou a bandeira de forma horizontal, lembrando
a forma como o arco-íris se põe.
Figura 2: Bandeira do arco-íris

Fonte: SANTANA, 2017

A bandeira não é reconhecida como símbolo de liberdade sexual em todo o mundo.
Há países, como a Jamaica, que não reconhecem tal luta e, ainda, há lei que
criminaliza a homossexualidade. No Brasil, a bandeira do arco-íris foi reconhecida, em
1986, como oficial pela Associação Internacional de Bandeiras (SANTANA, 2017).

Assim como a bandeira, que é um símbolo que representa o público de pessoas
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgênero e transgêneros, entre outros, desde
meados de 1990 são utilizadas siglas para apresentar esses indivíduos. A mais
utilizada é LGBT, considerada uma adaptação ao termo “Gays, Lésbicas e
Simpatizantes” (GLS) (CELI, 2019).

Ao longo dos anos, buscando abranger as mais diversas formas de identidades de
gêneros, surgiram algumas variantes da sigla, tais como:
LGBTQ - Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer – a letra Q foi acrescida
para incluir as pessoas que se identificam como queer.
LGBTQI - Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer e intersexos – a letra I foi
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acrescida para incluir as pessoas que se identificam como intersexuais.

LGBTQI+ Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexos, assexuadas,
aliadas e simpatizantes – o símbolo “+” foi acrescido para incluir pessoas assexuadas,
aliadas ou simpatizantes, e pessoas que não se sentiam incluídas em nenhuma das
outras identidades cobertas pelas siglas anteriores.

Segundo Manual de Comunicação LGBT (BRASIL, 2018), dentre as siglas
apresentadas, podem-se definir como orientação sexual:
(L) Lésbica – mulher que tem desejos, práticas sexuais ou relacionamento afetivosexual com pessoas do gênero feminino.
(G) Gay – homem que tem desejos, práticas sexuais ou relacionamento afetivo- sexual
com pessoas do gênero masculino.
(B) Bissexual – pessoa que se relaciona afetiva e sexualmente com pessoas de
ambos os sexos (masculino ou feminino).
(T) Transgênero – pessoa que possui a identidade de gênero diferente do sexo
designado no nascimento. Segundo Letícia Lanz (2015), as pessoas designadas
como “travestis” ou “transexuais” são transgêneras por definição. Assim, não faz
sentido escrever estes termos.
(Q) Queer – pessoa cuja orientação sexual não é exclusivamente heterossexual.
Geralmente, refere-se à pessoa mais jovem que apresenta um questionamento de
gênero (GLAAD, 2016).
(A) Aliada ou Simpatizante – pessoa que, independente da identidade de gênero,
promove ações em prol dos direitos e da inclusão da comunidade.
(A) Assexual – pessoa que não sente nenhuma atração sexual por nenhum gênero.
(I) Intersexual – pessoa que nasce com órgãos reprodutivos que não podem ser
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classificados como sendo especificamente masculinos ou femininos.

Anteriormente, predominavam apenas três tipos de orientação sexual: indivíduo que
sente atração por outro do sexo oposto – heterossexual; indivíduo que sente atração
por outro do mesmo sexo – homossexual; e indivíduo que sentem atração por outros
de ambos os sexos – bissexual (KINSEY et al., 1948).

É visível que a identificação dos indivíduos como pertencentes ao grupo de
homossexuais e bissexuais se ampliou significativamente, assim como a busca por
direito e igualdade. No tópico seguinte, apresenta-se o trajeto do movimento LGBT no
Brasil.

2.4.2 Conquistas do movimento LGBT

Os movimentos LGBTs não só fizeram eclodir a visibilidade das pessoas
homossexuais como também possibilitaram a inserção do “Dia do Orgulho LGBT” (28
de junho) no calendário brasileiro, diminuindo a invisibilidade dessa minoria até então
excluída, principalmente daquelas que viviam em regiões mais simples (TREVISAN,
2011).

Foram várias as conquistas alcançadas pelo Movimento LGBT ao longo dos anos. A
primeira ocorreu em 1973, quando o homossexualismo, até então considerado um
distúrbio psicológico, deixou de ser classificado no rol de doenças pela Associação
Americana de Psiquiatria (APA). A Organização Mundial da Saúde (OMS)
reconheceu que o homossexualismo não se caracterizava como uma doença mental,
não havendo mais razões para se falar em tratamento, decisão compartilhada pelo
Brasil (BRASIL, 2018).

Na década de 1990, a Anistia Internacional (organização não governamental voltada
para os direitos humanos) reconheceu a discriminação contra o público LGBT como
uma ofensa aos direitos humanos (FERNANDEZ, 2017). Assim o grupo ganhou
notoriedade massiva em todo o mundo. Em 17 de maio de 1992, a Organização
Mundial da Saúde instituiu o “Dia Internacional contra a Homofobia”.
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Na década seguinte, a justiça do Rio Grande do Sul, por intermédio da
desembargadora Maria Berenice Dias, estabeleceu o uso do termo homoafetividade
e passou a julgar ações relativas às pessoas homossexuais nas varas de família,
possibilitando-lhes um status familiar (DIAS, 2005).

Em 2004, o Ministério da Saúde, no âmbito do Conselho Nacional de Combate à
Discriminação, instituiu o programa “Brasil sem Homofobia”, como objetivo de
promover a cidadania e instituir os direitos humanos de pessoas lésbicas, gays,
bissexuais e transgêneros (BRASIL, 2014).

Em 2008, um marco importante para a população transgênero foi estabelecido: o
Conselho Federal de Medicina passou a autorizar procedimentos cirúrgicos para a
mudança de sexo ou redefinição sexual, do gênero masculino para o feminino. Para
a população transgênero feminina, o procedimento viria a ser aprovado somente em
2010 (REIS, 2018).

Outro marco importante para a população transgênero foi a aprovação da utilização
do nome social. A partir de 2009, pessoas transgênero e travestis passaram a utilizar
o nome com que se identificavam. Porém, a alteração oficial (em cartório) foi permitida
apenas em 2018 (BRASIL, 2018).

Após anos de luta para reconhecimento dos direitos LGBTs, com base em uma
decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 2011, a união estável
para pessoas do mesmo sexo, segundo Mello (2017, p. 89), “nunca se teve tanto, mas
o que se tem é praticamente nada”. Neste mesmo contexto, para quebrar o silêncio
em relação à união homossexual, em 2013, os cartórios passaram a ser obrigados a
realizar o casamento homoafetivo, sem preconceito e discriminação.

Em 2015, o Estado brasileiro reconheceu a adoção de crianças por casais
homossexuais. Segundo a ministra Carmen Lúcia, uma família não se distingue se
constituída por indivíduos homossexuais ou heterossexuais (REIS, 2018).

Ainda em 2015, as Nações Unidas dos Direitos Humanos, estabeleceu que o Brasil,
dentre outros países, cumprisse obrigações internacionais quando a temática fosse
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“Identidade de gênero” (BRASIL, 2017, p. 18):

1) Proteger LGBT contra todas as formas de violência;
2) Prevenir a tortura e os maus-tratos contra LGBT;
3) Descriminalizar a homossexualidade e repudiar leis que punam, de alguma
forma, a homossexualidade ou identidades de gênero;
4) Proteger as pessoas contra a discriminação motivada pela orientação
sexual ou identidade de gênero; e
5) Proteger as liberdades de expressão e a associação e reunião de LGBT e
assegurar sua participação efetiva na condução dos assuntos públicos.

Em 2017, o movimento LGBT e a Ordem dos Advogados do Brasil criaram a Comissão
da Diversidade Sexual e Gênero, apresentando, por iniciativa popular, o Estatuto da
Diversidade Sexual e de Gênero (SENADO, 2017). O conjunto de normas e regras foi
elaborado com o intuito de promover o direito da livre identidade de gênero, de modo
a assegurar a igualdade e defender os direitos individuais e coletivos do público LGBT,
e principalmente, de combater e criminalizar a discriminação e intolerância pela
orientação sexual de um indivíduo (SENADO, 2017).

A busca pelo aperfeiçoamento do sistema legislativo brasileiro para acolher essa
parcela minoritária, mas significativa, tornou-se constante. Em 2019, o Supremo
Tribunal Federal (STF) aprovou o Projeto de Lei 672/2019, que incluiu na Lei do
Racismo crimes contra a orientação sexual (SENADO, 2019). No entanto, o País ainda
não possui uma lei específica para a criminalização da LGBTfobia.
Segundo Mott, Michels e Paulinho (2018, p. 19), “a cada 19 horas um indivíduo LGBT
é barbaramente assassinado ou se suicida vítima da LGBTfobia, o que faz do Brasil o
campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais”. Isso demanda uma atenção
maior à temática.

No subcapítulo seguinte, abordam-se conceitos, definições e tipos do termo
LGBTfobia.
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2.5 LGBTfobia
A palavra fobia vem do grego “phobia”, que significa “medo”, “pavor”. Trata-se de uma
aversão sem explicação de algum objeto ou situação, podendo variar (MESTRE;
CORASSA, 2000). Há fobias específicas, por exemplo: homofobia, que é aversão às
pessoas gays; lesbofobia, que é contra as pessoas lésbicas; bifobia, que é o medo ou
aversão contra pessoas bissexuais; e transfobia, que ocorre contra travestis e
transgênero (ABGLT, 2010).

Todos esses tipos de fobia incorporam no termo LGBTfobia, que pode ser definido
como aversão, ódio, violência e discriminação contra o público LGBT, inclusive contra
aqueles que demonstram simpatia à identidade ou expressão de gênero diferente das
normas heterossexuais (LIONÇO; DINIZ, 2009; JUNQUEIRA, 2015). Ainda, segundo
Ramos e Nicoli (2016):
A LGBTfobia é o sentimento, a convicção ou a atitude dirigida contra
lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans e travestis que inferioriza, hostiliza,
discrimina ou violenta esses grupos em razão de sua sexualidade e/ou
identidade de gênero. É o termo utilizado para reunir vários tipos mais
específicos de discriminação e violência contra pessoas LGBT (sigla usada
para se referir a lésbicas, gays, bissexuais, transgênero e travestis). Deste
modo, a LGBTfobia compreende a lesbofobia, a homofobia, a bifobia e a
transfobia (RAMOS; NICOLI, 2016, p. 183).

A LGBTfobia vai além da apresentação de hostilidade física ou psicológica. Referese a valor, cultura e poder. Como afirma Junqueira (2015, p. 9), “diz respeito a valores,
mecanismos de exclusão, relações de poder, sistemas de crenças e de
representação”. Pode ocorrer de várias as formas, desde piadinhas e brincadeiras
depreciativas, discursos e constrangimento que incitam à desigualdade e
inferioridade, até na forma de violência física, levando a agressões e mortes (RAMOS,
2016).

A LGBTfobia pode ser classifica em:
1) LGBTfobia institucionalizada – refere-se à postura do Estado, que pode, por
meio de leis, normas e programas, encorajar ou desestimular atos de discriminação,
violência e hostilidade contra as pessoas do público LGBT (REIS,
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2018).
2) LGBTfobia internalizada – refere-se à postura dos próprios indivíduos
pertencentes ao público LGBT. É o sentimento negativo aplicado contra si mesmo, por
meio de comportamentos conscientes ou inconscientes em razão da sua orientação
sexual (DAVIS, 2012).
3) LGBTfobia social – refere-se à postura de pessoas heterossexuais, que
agem com comportamento e atitudes preconceituosas e violentas contra pessoas do
segmento LGBT (BLUMENDELD, 1992).

Em síntese, pode-se atribuir à LGBTfobia a discriminação e o preconceito contra o
público LGBT, independentemente do local ou grupo declarado, englobando,
inclusive, a falta de políticas públicas para a comunidade (GÊNERO, 2009). O
combate à LGBTfobia requer ações conjuntas entre as áreas da Educação, Segurança
e Saúde, entre outras.

Dados da Secretária Nacional de Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos
(2018) revelam que o número de tentativas de homicídio de pessoas lésbicas, gays,
bissexuais e transgêneros no Brasil teve um aumento de 88,46% em 2018 (MDH,
2019). Apesar de ter uma das “Paradas de Orgulho LGBT” mais famosas do mundo,
o País ainda lidera o ranking de países em que há mais homicídios de pessoas LGBTs.
Entende-se que programas, regulamentos e leis se fazem necessários para inibir a
ação violenta e discriminatória contra a orientação sexual de um indivíduo.

O compromisso com a promoção de programas e políticas públicas é essencial para
garantir a efetividade da cidadania e dos direitos do público LGBT. Desde 2011, por
meio da Resolução 17/19, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas
definiu a responsabilidade dos Estados no que se refere à proteção e prevenção da
violência contra a identidade de gênero, devendo estes adotar medidas e instituírem
programas e campanhas contra a LGBTfobia (DONNELLY, 2013).

Visando aprofundar nesse universo, o tópico seguinte aborda a evolução e os
conceitos das campanhas publicitárias e apresenta as principais campanhas contra
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LGBTfobia nos âmbitos internacional e nacional.

2.6 Campanhas publicitárias

Já na Idade Média havia indícios de atividades publicitárias entre os mercadores e
comerciantes, que, por meio de chamadas e gritos, evidenciavam as características e
qualidades de seus produtos. Com a invenção da imprensa, as campanhas passaram
a assumir um forte papel no comércio (MUNIZ, 2004).

Em 1625, surgiu a primeira campanha publicitária, no periódico inglês Mercurius
Britannicus, que fez aumentar consideravelmente as vendas do anunciante. Após
alguns anos, a Inglaterra e a França passaram a publicar jornais destinados à
publicidade. Mas foi somente em 1841 que surgiu a primeira agência de publicidade,
nos Estados Unidos, fundada pelo publicitário Volney Palmer (VESTERGAARD;
SCHRODER, 1996).

No Brasil, as primeiras campanhas publicitárias surgiram em 1808, por meio do jornal
Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso no território brasileiro, veiculando
também os primeiros anúncios, em meio às notícias (MARCONDES, 2003;
SEVERINO; GOMES; VICENTINI, 2012).

As peças publicitárias confeccionadas nesta época apresentavam o caráter
informativo. Com passar dos anos, proliferaram-se por meio dos cartazes e panfletos
distribuídos e fixados em locais públicos. Logo após, surgiram as revistas, com
imagens mais refinadas e estimulantes para a publicidade (SEVERINO; GOMES;
VICENTINI, 2012).

Em 1913, na cidade de São Paulo, fundou-se a primeira agência de publicidade
brasileira, importando propagandas no formato norte-americano (SEVERINO;
GOMES; VICENTINI, 2012). No entanto, somente em 1965 é que foi criada a Lei da
Propaganda (Lei 4.680/ 1985), estabelecendo normas para o exercício da profissão
publicitária.

Os avanços tecnológicos permitiram o aprimoramento das estratégias e técnicas de
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marketing utilizadas na publicidade, tornando cada vez maiores a promoção e a venda
de produtos, costumes e cultura. Nessa mesma época, a ditatura militar instituiu a
censura, passando o governo a utilizar mecanismos para reprimir toda forma de
publicidade (SEVERINO; GOMES; VICENTINI, 2012).

Na tentativa de reduzir e, até mesmo, controlar a censura imposta pelo Estado, foi
instituído o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), uma
ONG responsável por executar o Código Brasileiro de Autorregulamentação
Publicitária. A instituição fiscalizava a ética nas propagandas vinculadas no território
brasileiro e buscava adaptá-las aos avanços e particularidades da sociedade
(CONAR, 2018).

Segundo a empresa de inteligências de marketing WARC Creative, o Brasil ocupa a
quarta posição no ranking de países mais criativos em propagandas publicitárias, atrás
apenas dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália (BRASIL, 2019).

A publicidade exerce um papel importante em uma sociedade, uma vez que é por meio
dela que os indivíduos tomam como referência o que é bom ou ruim, o que devemos
fazer ou ter para estar na moda (MARCONDES, 2003). Segundo Marcondes (2003),
os dizeres que a publicidade emite abrangem iniciativas e liberdade de progresso para
uma sociedade.

No decorrer do século XX, as campanhas publicitárias passaram a apresentar uma
influência maior das estratégias de marketing, buscando mudar, principalmente, as
condutas sociais e abordar problemas de interesse público (FOX; KOTLER, 1980). A
forma de comunicação informacional pode influenciar o interlocutor, de modo que as
mensagens assimiladas particularmente por ele acarretem mudanças (positivas ou
negativas) em seus comportamentos para toda a sociedade (MCLUHAN, 2006).

Os indivíduos são modificados de acordo com suas técnicas de comunicação. Para
Lasswell (1948, p. 58), “a comunicação constitui um processo de cunho intencional,
através do qual as pessoas procuram influenciar o comportamento das demais por
meio da transmissão de mensagens”. Assim, não se pode negar que o processo de
comunicação fundamentado nas campanhas publicitárias modifica os indivíduos de
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uma sociedade (RUDIGER, 2011).

As campanhas publicitárias não visam apenas influenciar o comportamento de compra
de um consumidor em relação a produtos e serviços ofertados, mas também
aconselhar, persuadir e influenciar modos de vida benéficos e mudanças de atitudes
(MCLUHAN, 2006; SEVERINO; GOMES; VICENTINI, 2012).

Na sequência, apresentam-se as campanhas publicitárias internacionais e nacionais
contra a LGBfobia.

2.6.1 Campanhas internacionais contra a LGBTfobia

As campanhas publicitárias de conscientização contra a LGBTfobia dispõem de
esforços não só de órgãos governamentais como também de organizações não
governamentais. A seguir, citam-se algumas campanhas desenvolvidas contra a
LGBTfobia em um panorama internacional.

Em 2018, devido ao aumento da discriminação contra pessoas lésbicas, gays,
bissexuais e transgêneros (LGBT) nos Estados Unidos, o serviço público do Ad
Council, em parceria com a Gill Foundation, criou a campanha “Beyond I Do”, para
promover a aceitação de milhões de americanos pertencentes ao público LGBT.

Apesar de o País ter o casamento entre pessoas do mesmo sexo legalizado desde
2015, isso não foi suficiente para erradicar a discriminação e garantir os direitos e
benefícios da sociedade para o público LGBT. Após constatar que mais de 80% dos
americanos não tinham conhecimento da discriminação e do preconceito que o público
LGBTs sofria, a campanha apresentou a vida real de indivíduos que sofriam algum
tipo de discriminação ou preconceito por sua orientação sexual. Foram selecionados
sujeitos LGBTs em cada estado americano, para que sua história fosse exibida
(ADCOUNCIL, 2018).
No estado de Michigan, destaca-se a história de Krista e Jami (FIG. 3), que se casaram
em 2012 e tiveram um filho. Ao necessitar de assistência médica para o recémnascido de seis dias de idade, o pediatra se recusou a fornecê-la por causa
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da orientação sexual do casal (ADCOUNCIL, 2018).
Jami e Krista esperavam ser discriminados por serem lésbicas, mas nunca
imaginaram que seu bebê seria punido por causa disso. A repercussão foi ampla,
fazendo com elas entrassem na justiça para garantir que seu filho não tivesse nunca
mais os cuidados médicos comprometidos (ADCOUNCIL, 2018).
Figura 3: Campanha Krista e Jami

Fonte: ADCOUNCIL, 2018.

No Estado da Flórida, Rolando e Yandy (FIG.4) casaram-se em 2016. Ao comprarem
uma casa, tiveram a aprovação negada pela Associação dos Proprietários do
condomínio após serem visto como casal LGBT. As razões alegadas não foram
convincentes. Por meio desse processo emocional e caro, ficou claro que o casal não
havia feito nada de errado com o aplicativo (ADCOUNCIL, 2018).
Figura 4: Campanha Rolando e Yandy

Fonte: ADCOUNCIL,2018.
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Em Londres, a Association Personal, Social, Health and Economic (PSHE)
desenvolveu um projeto de Bullying AntiHomofóbico, biofóbico e transfóbico, em
parceria com o Escritório de Igualdade do Governo (GEO), para reduzir a incidência
da LGBTfobia nas escolas, transformando a cultura e orientando os jovens e os
funcionários, por meio de cartilhas e apresentações de seus projetos (PSHE, 2019).
Figura 5: Campanha promovida pela Association Personal, Social, Health and Economic (PSHE)

Fonte: PSHE, 2019.

Em Tel Aviv, eleita a melhor cidade israelense para gays, o governo veiculou uma
campanha para encorajar o público LGBT a revelar casos de discriminação e
preconceito. Com slogan: “Você tem uma história sobre discriminação? Tire do
armário”. Causou grande repercussão, passando a ser lançada nas mídias sociais e
em organizações estudantis e instituições acadêmicas (GOGAY, 2014).
Figura 6: Campanha promovida na cidade de Tel Aviv

Fonte: GOGAY, 2014.

Sitges situa-se na província de Barcelona, onde se localiza a Associó LGBT Gay
Sitges (GSL), maior organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é ajudar os
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indivíduos do público LGBT. Por meio de panfletos, outdoors e vídeos, a GLS lançou
campanha informativa para impedir a LGBTfobia, a qual teve como slogan “Stop
LGBTIfóbia” e visava oferecer ajuda às vítimas de comportamento agressivo ou de
discriminação por causa de sua orientação sexual.
Figura 7: Campanha promovida pela GLS

Fonte: GSL, 2019.

Apesar de vários países promoverem campanhas publicitárias contra a LGBTfobia,
cerca de 1.970 ainda consideram a prática homossexual como crime (ONU, 2018).

No Brasil, a LGBTfobia tem sido discutida há vários anos no âmbito dos órgãos
governamentais. É considerada um problema social. A seguir, apresentam-se as
principais campanhas publicitárias contra a LGBTfobia no território brasileiro, entre o
ano de 2016 a 2020.

2.6.2 Campanhas nacionais contra a LGBTfobia

Em 2016, campanha desenvolvida pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial
e dos Direitos Humanos fazia alusão ao “Dia da Visibilidade Trans”, comemorado em
29 de janeiro. Foram confeccionadas e distribuídas 200 mil cartilhas e 100 mil cartazes
para as secretarias estaduais, conselhos de saúde e Comitês de Saúde LGBT.
Intitulada “Cuidar bem da saúde de cada um faz bem para todos. Faz bem para o
Brasil”, tinha por objetivo garantir o atendimento humanizado e respeitado na
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área da saúde. Voltava-se principalmente para os profissionais que atuavam no
Sistema Único de Saúde (SUS). Veiculada nas redes sociais e exposta nas
instituições, buscava sensibilizar para a necessidade de um atendimento de saúde
justo e igualitário para travestis, mulheres transgênero e homens trans. Segundo Lenir
Santos, secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde na
época, o tema foi abordado em razão do aumento de relatos de preconceitos e
discriminação de indivíduos que utilizavam o serviço de saúde (BRASIL, 2016). Esta
ação teve como foco principal a ampliação do acesso dessa população ao Sistema
Único de Saúde (SUS) e a promoção da inclusão do nome social, orientação sexual e
identidade de gênero na Ficha de Notificação de Violência no Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN).
Figura 8: Campanha promovida pelo Governo Federal do Brasil em 2016

Fonte: Governo Federal do Brasil, 2016.

Para ajudar a combater o preconceito e a violência contra o público LGBT, bem como
incentivar a denúncia em caso de intolerância, o Governo Federal, por meio do
Ministério dos Direitos Humanos, lançou, em 2017, a campanha “Deixe seu
preconceito de lado. Respeite as diferenças”. A Agência Nova SB confeccionou e
distribuiu mais de 10 mil peças publicitárias, por meio físico e virtual. A campanha teve
por objetivo conscientizar e naturalizar as múltiplas orientações de gênero. Contou
com o apoio do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de

Educação

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). A busca pela aceitação
e socialização de assuntos relacionados ao meio LGBT,
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principalmente no âmbito profissional, visa construir uma sociedade mais acolhedora
e menos violenta, atentando para o reconhecimento e respeito das pluralidades,
identidades de gênero e sexualidades (BRASIL, 2017). Segundo os organizadores,
este projeto se fez necessário porque em 2016 o Brasil foi considerado o país que
mais matou pessoas LGBTs, segundo estatísticas levantadas pelo Grupo Gay da
Bahia (BRASIL, 2017).

As figuras 9a, 9b, 9c, 9d e 9e trazem profissionais LGBT e perguntam se o fato de
eles serem gays, lésbicas, bissexuais ou transgênero mudaria o resultado de seus
trabalhos.
Figura 9a: Campanha promovida pelo Governo Federal do Brasil em 2017

Fonte: Governo Federal do Brasil, 2017.
Figura 9b: Campanha promovida pelo Governo Federal do Brasil em 2017

Fonte: Governo Federal do Brasil, 2017.
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Figura 9c: Campanha promovida pelo Governo Federal do Brasil em 2017

Fonte: Governo Federal do Brasil, 2017.
Figura 9d: Campanha promovida pelo Governo Federal do Brasil em 2017

Fonte: Governo Federal do Brasil, 2017.
Figura 9e: Campanha promovida pelo Governo Federal do Brasil em 2017

Fonte: Governo Federal do Brasil, 2017.

Diante do aumento de ocorrências de violência e discriminação, em 2018, o Governo
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Federal instituiu o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica (FIG. 10),
documento

proposto

para

desenvolver

campanhas

e

ações

voltadas

à

conscientização da violência contra o público LGBT (BRASIL, 2017).
Figura 10: Pacto Nacional promovido pelo Governo Federal do Brasil em 2018

Fonte: Governo Federal do Brasil, 2018.

Considerando a necessidade de um esforço político integrado de cada estado, o pacto
ocorreu por meio de um termo firmado entre o Governo Federal, alguns estados e o
Distrito Federal, no qual se estabelecia a responsabilidade desses entes na
elaboração de campanhas e ações no enfretamento da LGBTfobia (EBC, 2018).

Atualmente, treze estados brasileiros fazem parte do Pacto Nacional contra a violência
LGBTfóbica: Acre, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Tocantins
(BRASIL, 2018).

Até então a LGBTfobia não era considerada crime. Apenas em 2019 é que o Supremo
Tribunal Federal equiparou a LGBTfobia à Lei de Racismo (FIG. 11). A partir de
13/06/2019, as ações de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero
passaram a ser consideradas crime.
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Figura 11: Campanha “LGBTfobia é crime” em 2019

Fonte: Governo Federal do Brasil, 2019.

A decisão determinou que tais condutas fossem punidas pela Lei de Racismo (Lei
7716/89), que hoje prevê crimes de discriminação ou preconceito por "raça, cor, etnia,
religião e procedência nacional". Assim como o racismo, trata-se de crime inafiançável
e imprescritível, segundo o texto constitucional, podendo ser punido com um a cinco
anos de prisão e, em alguns casos, multa (BRASIL, 2019).

Em 2020, ano marcado pela Pandemia da Covid-19, o Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos (MMFDH), em parceria com o Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (ACNUR), confeccionou materiais voltados para o público
LGBT refugiados, solicitantes de refúgio e apátridas (BRASIL, 2020).

As peças, desenvolvidas em inglês, espanhol e francês, apresentavam orientações
sobre os direitos e as políticas públicas voltadas para lésbicas, gays, bissexuais e
transgênero, além de trazem medidas de prevenção à Covid-19 e informações sobre
acesso à saúde e à assistência social no Brasil (FIG. 16) (BRASIL, 2020).
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Figura 12: Campanha promovida pelo Governo Federal no período da Covid-19 em 2020

Fonte: Governo Federal do Brasil, 2020.

Marina Reidel, diretora de Promoção dos Direitos LGBT da Secretaria Nacional de
Proteção Global (SNPG), afirma que “pessoas LGBTs sofrem perseguições em
diversos países do mundo e necessitam de proteção diante das ameaças a sua vida
e integridade física”. Assim, o País precisa alterar a forma como a sociedade trata o
público LGBT. Nesse sentido, as campanhas publicitárias contribuem de forma
fundamental para a conscientização e a quebra de tabus (BRASIL, 2020).

A seguir, apresentam-se as campanhas contra a LGBTfobia desenvolvidas pelo
Governo de Minas Gerais, lócus de estudo desta pesquisa.

2.6.3 Campanhas do Governo de Minas Gerais contra a LGBTfobia

Em Minas Gerais, a criação, pelo governador Fernando Pimentel, da Secretaria de
Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC) foi mais uma
iniciativa para reforçar o compromisso com as políticas de promoção e proteção de
direitos humanos. Desde que foi criada, a Sedpac articula políticas públicas e ações
educativas contra o preconceito ao público LGBT, muitas delas em parceria com
outras secretarias e órgãos estaduais.

Explica o coordenador de Políticas de Diversidade Sexual da Secretaria de Estado de
Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC), Douglas Miranda:
“Quando construímos políticas públicas para o público LGBT, estamos contribuindo
para a redução da violência física e psicológica sofrida por ela. Quando
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reconhecemos e construímos espaços para todos, avançamos muito na cidadania”
(SEDPAC, 2020).

O Governo de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e
a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania
(SEDPAC) se reúnem para discutir sobre diversidade sexual e cidadania do público
LGBT. A proposta é desenvolver campanhas publicitarias que sensibilizem e orientem
a sociedade sobre os direitos e a acessibilidade das pessoas lésbicas, gays,
bissexuais e transgênero, além de implementar políticas públicas para o acesso desse
público aos diversos âmbitos sociais.

Em 2016, a campanha desenvolvida teve como cenário a zona rural de Minas Gerais,
onde uma criança transexual foi rejeitada. Seu objetivo era demonstrar que pessoas
LGBTs podem nascer em qualquer lugar, principalmente em cidades menores, onde
a discriminação e o preconceito tendem a ser mais intensos. Originou-se da ação
“Livres e Iguais”, elaborada pela Organização das Nações Unidas (ONU). O governo
intitulou a campanha no Estado de “O amor transforma preconceitos”. A mensagem
transmitida no final revelava o acolhimento da transexual pela família, comprovando
que o amor pode vencer qualquer tipo de preconceito. (FIG. 13).
Figura 13: Campanha promovida pelo Governo de Minas Gerais em 2016

Fonte: Governo de Minas Gerais, 2016.

Neste mesmo ano, o governo desenvolveu uma campanha, por meio do Sistema único
de Saúde (SUS), que se propunha a universalizar o acesso de pessoas transgênero
e travestis no atendimento de saúde público. Buscava orientar os profissionais de
saúde em relação ao direito das pessoas transgênero de utilizarem o nome social no
Cartão SUS e ao acolhimento e tratamento padronizado, garantindo o respeito à
diversidade das usuárias e dos usuários da saúde pública,
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sem discriminação e preconceito (SEDPAC, 2016) (FIG 14).
Figura 14: Campanha promovida pelo Governo de Minas Gerais em 2016

Fonte: Governo de Minas Gerais, 2016.

Em 2017, o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC), lançou uma campanha que
utilizava expressões correntes da sociedade que geram discriminações e preconceitos
ao público LGBT. Seu objetivo era, justamente, demonstrar que a violência verbal
lesiona tanto quanto a violência física. A figura 15 demonstra algumas das peças
desenvolvidas pela campanha.
Figura 15: Campanha promovida pelo Governo de Minas Gerais em 2017

Fonte: Governo de Minas Gerais, 2017.

Em 2018, o foco das campanhas desenvolvidas pelo estado de Minas Gerais
centrava-se no incentivo às denúncias em caso de intolerância, discriminação e
quaisquer tipos de violência contra o público LGBT. Por intermédio da Secretaria de
Estado de Segurança Pública (SESP) e da Secretaria de Estado de Direitos Humanos,
Participação Social e Cidadania (SEDPAC), foram confeccionadas mais
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de 13 peças que abordavam a LGBTfobia, as quais foram e veiculadas nas redes
sociais (SEDPAC, 2018). Todas as peças continham o telefone para denúncia ou o
endereço e horário de funcionamento do Núcleo da Polícia Civil que atende às
denúncias contra violência e intolerância LGBT (FIG 16).
Figura 16: Campanha promovida pelo Governo de Minas Gerais em 2018

Fonte: Governo de Minas Gerais, 2018.

Em 2019, o processo de conscientização e promoção dos direitos do público LGBT
ocorreu por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE),
que disponibilizou um curso de treinamento para formação em Direitos Humanos e
Cidadania: Direitos das Pessoas LGBT e Identidade de Gênero com duração de três
meses. A iniciativa buscou contribuir para a formação de profissionais e estudantes
que atuam na promoção e proteção em direitos humanos, como, agentes públicos
estaduais e municipais, estudantes universitários e a sociedade civil (SEDPAC, 2019)
(FIG. 17).
Figura 17: Campanha promovida pelo Governo de Minas Gerais em 2019

Fonte: Governo de Minas Gerais, 2019.

A discriminação baseada em orientação sexual e gênero é considerada crime no
Brasil. Em 17 de maio de 2020, em comemoração ao “Dia Internacional contra a
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LGBTfobia”, o Governo de Minas gerais lançou peça publicitária em que se afirma que
toda forma de preconceito fere a liberdade e o direito de expressão do outro. Ela trazia
a informação do canal de denúncia, demonstrando o apoio ao atendimento de
qualquer tipo de discriminação e violência para o público LGBT (FIG. 18).
Figura 18: Campanha promovida pelo Governo de Minas Gerais em 2020

Fonte: Governo de Minas Gerais, 2020.

A seguir, descrevem-se os procedimentos metodológicos adotados para cumprir os
objetivos do estudo.
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3 METODOLOGIA
Este capítulo apresenta o percurso metodológico obedecido pela pesquisa,
compreendendo: tipo de pesquisa, abordagem, unidade de análise e sujeitos da
pesquisa e coleta e análise de dados.

3.1 Tipo de pesquisa

Para atender ao objetivo proposto, optou-se pela pesquisa descritiva, que, segundo
Gil (2010), busca identificar opiniões, atitudes, crenças e particularidades sobre
determinado fenômeno ou situação, permitindo descrever minuciosamente as
características e propriedades de um indivíduo ou grupo.

Na pesquisa descritiva, busca-se identificar os diversos acontecimentos e suas
correlações, sem manipulá-los. A investigação procura descobrir com a maior precisão
possível a ocorrência de determinado fenômeno e sua conexão com outras
eventualidades (SILVA; MENEZES, 2000).

Para Andrade (2008), a pesquisa descritiva contempla a observação, o registro, a
análise e a classificação de um fato específico, com o mínimo de intervenção do
pesquisador. Buscou-se aqui analisar as ações contra a LGBTfobia na perspectiva do
marketing macrossocial e descrever a percepção dos agentes envolvidos em relação
às campanhas governamentais de conscientização contra a LGBTfobia.

A pesquisa descritiva trabalha com dados e fatos obtidos no ambiente de sua própria
realidade. Geralmente, envolve o uso de técnica padronizada para a coleta dos dados,
como entrevista, observação e questionário (TRIVIÑOS, 2001).

3.2 Abordagem

Visando compreender o universo LGBT, seus processos e desafios, bem assim a
forma como o marketing macrossocial, pode auxiliar na conscientização sobre a
LGBTfobia, este estudo apoiou-se em uma pesquisa qualitativa, em que se buscou
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identificar e compreender a percepção dos agentes envolvidos no fenômeno como e
analisar o contexto em que estão inseridos.

Segundo Minayo (2007), a pesquisa qualitativa busca a compreensão de fatos de
caráter mais peculiar, permitindo entender o fenômeno em profundidade sem
generalizações, uma vez que não se enumeram ou medem os fatos averiguados. Esta
pesquisa tem como foco o caráter subjetivo do objeto analisado, suas particularidades
e experiências individuais, utilizando a abordagem qualitativa.

Creswell (2014) afirma que a pesquisa qualitativa é mais adequada para compreender
as perspectivas que os indivíduos inferem sobre determinada problemática social.

Granger (1982, p. 7) esclarece:
A realidade social é qualitativa e os acontecimentos nos são dados
primeiramente como qualidades, podendo ocorrer em dois planos: primeiro
como um vivido absoluto e único incapaz de ser captado pela ciência; e
segundo enquanto experiência vivida em nível de forma, sobretudo da
linguagem que a prática científica visa transformar em conceitos (GRANGER,
1982, p. 7).

A abordagem qualitativa permite entender as experiências, vivências e percepções
dos participantes no que se refere às peças publicitárias desenvolvidas pelo governo
para a conscientização da discriminação e violência contra o público LGTB.

3.3 Unidade de análise e sujeitos de pesquisa

Para Collis e Hussey (2005), a unidade de análise abrange os elementos sobre os
quais se reúnem e analisam os dados referentes ao fenômeno a ser estudado em
torno do problema de pesquisa. Ou seja, compreende as variáveis ou aos fenômenos
coletados e analisados. Neste estudo, as ações governamentais e as não
governamentais contra a LGBTfobia.

Para que a objetivo central do estudo fosse alcançado, foi necessário ouvir pessoas
lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e líderes/representantes sociais (instituições,
ONGs). Os respondentes foram selecionados com base no critério de
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acessibilidade, que, segundo Sanches (1993) define-se como a seleção de elementos
que se encontram mais disponíveis para participar da pesquisa e que tenham
condições de fornecer as informações necessárias.

3.4 Coleta de dados

Este estudo buscou analisar as ações contra a LGBTfobia na perspectiva do marketing
macrossocial. Inicialmente, para analisar o contexto no qual os sujeitos estão inseridos
e a atuação do nível upstream, realizou-se um levantamento documental, por meio da
internet, das campanhas de conscientização contra a LGBTfobia promovidas pelo
governo de Minas Gerais nos últimos cinco anos, como discutido no capítulo 2
(Referencial Teórico).

O método de entrevista em profundidade foi aplicado aos agentes envolvidos no nível
midstream – ou seja, os líderes/representantes sociais, para identificar as instituições
que, de alguma forma, ajudam e orientam a sociedade contra a LGBTfobia e
compreender os sujeitos que trabalham a favor da causa.

De modo a reconhecer a percepção dos sujeitos do nível downstream, adotou-se o
método de coleta de dados história oral temática com gays, lésbicas, bissexuais e
transgênero, para ouvir as vivências dos sujeitos do público LGBT e aproximar-se da
realidade social experimentada por eles.

O Quadro 4 mostra o método de coleta e seus respectivos atores.
Quadro 4: Operacionalização da pesquisa
Tipo de análise
Representantes
Levantamento
Governo de Minas
documental
Gerais

Níveis sociais
Upstream

Entrevista em
profundidade

Análise de conteúdo

Midstream

História oral

Análise de conteúdo

Método de coleta
Levantamento
documental

Líderes e representante
sociais.

Público LGBT (lésbicas,
gays, bissexuais e
transgênero).
Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

Downstream

A seguir, especifica-se a estratégia utilizada em cada técnica de coleta de dados.
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3.4.3 Entrevista em profundidade

Para ter acesso às percepções dos demais atores participantes da causa LGBTfobia,
entrevistas em profundidade foram realizadas com líderes e representantes sociais, a
fim de identificar e compreender as situações e atividades que não puderam ser
observadas de forma direta. Segundo Lane (1968), a entrevista em profundidade,
além de permitir que o entrevistado demonstre sua opinião, torna possível a
argumentação do entrevistador, de modo a oferecer a expansão de opinião, vivência
e valores.

A aplicação desse método de coleta de dados visou captar os elementos presentes
no contexto social e destacar a importância das atividades dos diversos atores no
processo de conscientização contra a LGBTfobia. Para Marconi e Lakatos (1996), a
técnica de entrevista em profundidade é utilizada para auxiliar no diagnóstico ou
tratamento de um problema social – neste caso específico, a compreensão da
LGBTfobia em Minas Gerais.

O Quadro 5 oferece um roteiro semiestruturado capaz de nortear as entrevistas.
Constitui-se de três categorias prévias de análise: LGBTfobia, experiências e
motivações e, visão crítica.

Dimensão
LGBTfobia

Experiências
e motivações

Visão crítica

Quadro 5: Roteiro para entrevista em profundidade (líderes sociais)
Pergunta
Autores
O que LGBTfobia significa para você?
RAMOS; NICOLI (2016);
CORASSA
Você já sofreu algum tipo de preconceito? Se sim, como MESTRE;
foi? Você teve algum tipo de ajuda durante essa situação? (2000);
DONNELLY (2013).
Há quanto tempo está trabalhando nesta área?
Você já atendeu gays, lésbicas, transgênero e bissexuais HUFF et al. (2017)
vítimas de preconceito? Se sim, você poderia relatar algum
acontecimento que marcou.
Como e em quais momentos você interage com o público
LGBT para a realização das suas atividades?
Como essas interações influenciam o seu trabalho?
As campanhas de marketing desenvolvidas pelo governo
influenciam suas atividades?
Na sua opinião, existem entraves contra o público LGBT
no Brasil? Se sim, quais?
Você presenciou alguma mudança na legislação estando
no cargo atual? Se sim, qual e como isso afetou seu
trabalho?
Se você tivesse o poder de alterar algo no seu trabalho

ALBUQUERQUE, et al.
(2013);

KENNEDY (2017).
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hoje, o que seria?
Quais as iniciativas você considera mais importantes
promovidas pela sua organização de conscientização
contra a LGBTfobia? Comente o porquê.
Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

Para Collis e Hussey (2005), os principais aspectos da entrevista semiestruturada são
a intensidade das respostas, os pontos discutidos e a revelação de novos aspectos.

Todos os entrevistados concordaram verbalmente em participar da entrevista. Cada
entrevista durou em média 30 minutos. Os dados foram coletados por meio de
gravação de áudio e transcritos em seguida.

3.4.3 História oral temática

A história oral temática tem como objetivo obter um conhecimento em profundidade a
partir do depoimento da realidade vivenciada pelos sujeitos, o que permite captar as
melhores respostas para o problema de pesquisa (ICHIKAWA; SANTOS; 2010). É
utilizada para preencher lacunas de fatos escritos, principalmente para narrar fatos
ocorridos com minorias, dando-lhes a oportunidade de expressar seus sentimentos e
relatos de vida (NETO; MACHADO; MONTENEGRO, 2005), além de os sujeitos
protagonistas de suas histórias manterem uma conexão de suas memórias e
experiências de vida com o tema proposto. Trata-se de um método que permite
estudar conjunturas sociais, por meio de experiências e versões individuais,
aprofundando e compreendendo a sociedade, com base na vivência daquele
indivíduo. Segundo Alberti (2010), tal método permite também a análise comparativa
de diferentes testemunhos.

Utilizado desde 1990, o método história oral ampliou-se significativamente no Brasil.
Criado pela Associação Brasileira de História Oral (ABHO), reúne as diferentes
tendências e possibilidades de aplicação da história oral desenvolvidas por
pesquisadores e estudiosos de todo o País Pode ser utilizado em diversas disciplinas,
tais como, Ciências Sociais, Antropologia, História e Educação. Permite recuperar
aquilo que não é encontrado em documentos, constituindo-se em importante fonte
para construir fatos do passado (ABHO, 2019; ALBERTINI, 2005).
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Exige do pesquisador elevado respeito por opiniões, atitudes e posição enquanto
visão de mundo do entrevistado. Portanto, é importante que os sujeitos entrevistados
tenham confiança no pesquisador, permitindo que os relatos sejam os mais
verdadeiros e sinceros (MEIHY, 2005; SANTOS, 2010). Essa confiança pode requerer
diversos encontros até que o laço se estabeleça entre as partes.
As circunstâncias da entrevista são fundamentais para que sejam captadas as
informações da forma o mais natural e confortável possível. Situações como local,
duração e frequência dos encontros devem ser desenvolvidas cuidadosamente pelo
entrevistador. O ideal em uma situação de entrevista é que o entrevistador promova
um diálogo informal e sincero, permitindo a cumplicidade e segurança ao entrevistado.
Os encontros devem ser definidos em função do propósito e das dimensões do estudo.
Por isso, o entrevistador precisa se planejar para o alcance das informações
estimadas (ALBERTINI, 2005). Ainda para o autor, é importante se ater ao conceito
de saturação das informações e aplicá-lo no caso de depoimentos repetitivos e
redundantes. Ou seja, além de esgotar todos os pontos do roteiro e demais questões
julgadas relevantes, deve-se verificar quando o ponto de vista do entrevistado sobre
o assunto não traz mais nada substancial àquilo que já foi capturado (ALBERTINI,
2005).

O roteiro de entrevista foi construído com base em sete categorias prévias de análise:
orientação sexual, experiências e motivações, LGBTfobia, sociedade, informações,
campanhas governamentais e modelo ideal. Elas foram estabelecidas com base na
literatura consultada (QUADRO 6), não se excluindo a possibilidade de novas
categorias emergirem no decorrer da coleta de dados.
Quadro 6: Roteiro para história oral temática (público LGBT)
Dimensão
Orientação
sexual

Experiências e
motivações

Pergunta
1. Em relação a sua orientação sexual, em qual
momento você permitiu vivenciá-la?

Autores
YOGYAKARTA
(2006)
JESUS (2012)
PRINCÍPIOS (2006)
SANTOS (2010).

2. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Se sim,
como foi? Você teve algum tipo de ajuda durante essa
situação?
3. Você conhece alguém que já sofreu algum tipo de
preconceito ou discriminação pela orientação sexual?

ALBUQUERQUE, et
al. (2013);
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LGBTfobia

Sociedade

Informações

Campanhas
governamentais

Modelo ideal

4. O que você pensa a respeito da LGBTfobia?
5. Na sua opinião, qual o tipo de ajuda/orientação que o
público LGBT deve buscar para lidar com essa
situação?
6. Em sua cidade, estado e no Brasil, o que você acha
das condições de vida dos LGBTs?
7. Em sua opinião, quais são os principias problemas,
desafios e conquistas para o público LGBT?
8. Na sua opinião, a sociedade recebe informações
acerca da LGBTfobia?
9. Você acha que a sociedade, de maneira geral, é
esclarecida a respeito da LGBT fobia? Se não, como
mudar esta realidade?
10. Na sua opinião, o governo, a sociedade, a religião,
entre outros atores sociais influenciam à LGBTfobia?
11. Você conhece a norma de criminalização da
LGBTfobia?
12. Você acredita que líderes religiosos e líderes
políticos podem contribuir positivamente ou
negativamente para a causa LGBT?
13. Na sua opinião, a falta de estatísticas oficias da
LGBTfobia podem prejudicar o entendimento da
realidade do público LGBT local?
14. Você já viu ou ouviu alguma campanha contra
LGBTfobia? Você se lembra claramente da mensagem
veiculada?
15. Como você avalia a atuação das campanhas
governamentais contra a LGBTfobia?
16. Como você avalia a atuação do governo no que se
refere a LGBTfobia?
17. Na sua opinião, existem entraves na
conscientização contra a LGBTfobia no Brasil? Se sim,
quais?
18. Em sua opinião, qual o principal motivo para a
LGBTfobia?
19. Na sua opinião, como seria o processo ideal, para
conscientização e respeito do público LGBT?
20. Se você fosse responsável, qual seria a
campanha/modelo ideal para essa conscientização?
Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

RAMOS; NICOLI
(2016);
MESTRE;
CORASSA (2000);
DONNELLY (2013).

FACCHINI (2003);
CASTELLS (1999);
MELLO (2017).

DONNELLY (2013);
GÊNERO (2009).

KENNEDY (2017);
MUNIZ (2004).

KENNEDY (2017).

A coleta de dados foi realizada presencialmente, mediante autorização verbal do
participante. Cada encontro durou em média 2 horas e foi registrado por meio de
gravação de áudio e transcrito. Em seguida, encaminhou-se o relato por escrito para
cada sujeito validar as informações relatadas.

3.5 Análise de dados

Segundo Gil (2010), a análise de dados consiste em organizar os dados coletados
capazes de fornecer respostas ao problema de pesquisa proposto no estudo. Nesta
pesquisa, adotou-se como técnica de análise de dados a análise de conteúdo,
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proposta por Bardin (2011), que, para a autora, tem por objetivo explorar
sistematicamente as informações capturadas e, posteriormente, interpretá-las.
Envolve um conjunto de técnicas capazes de analisar, tratar e descrever as
informações em conteúdos significativos.

A análise de conteúdo compreende três etapas: a) pré-análise, em que se realizam a
organização do material e a definição do processo a ser seguido; b) exploração do
material, que consiste em codificar e categorizar os elementos, identificando as
semelhanças nas expressões capturadas; e c) interpretação dos dados, em que se
confrontam as falas com o que foi coletado na revisão documental e na teoria
abordada.

O Quadro 7 mostra o processo de análise de conteúdo foi realizado.

Etapa
Pré-análise

Exploração do material

Interpretação dos dados

Quadro 7: Etapas da análise de conteúdo
Processo
As entrevistas são ouvidas e transcritas para programa de texto. Em
seguida, realiza-se a leitura flutuante de todo o contexto, a fim de
familiarizar com o conteúdo e trechos.
Ocorre a codificação dos nomes dos entrevistados, identificados
por nome de cantores famosos que representam e abraçam a
causa LGBT. Em seguida, ocorrem o agrupamento e a
categorização, de acordo com critério semântico de cada fala.
Procede-se ao confronto das falas com o que foi coletado na
revisão documental e na teoria abordada.
Fonte: Adaptado de Dellagnello e Silva (2005)

A categorização dos dados ocorreu a partir da predefinição de dois códigos analíticos:
perspectiva subjetiva e perspectiva analítica.

A categoria perspectiva subjetiva diz respeito às questões pessoais e singulares
presentes na construção da vida do indivíduo, por exemplo: despertar da orientação
sexual, experiências, dificuldades de fazer parte do público LGBT e esforços
individuais e engajamento com a causa. Nesta categoria, encontram-se as
subcategorias: orientação sexual, experiências e motivações, LGBTfobia.

A categoria perspectiva analítica refere-se à visão dos sujeitos sobre as campanhas
de conscientização contra a LGBTfobia na esfera macrossocial. Inclui as
subcategorias: sociedade, informações, campanhas governamentais, modelo ideal e
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visão crítica.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste capítulo, procede-se à apresentação e análise dos dados obtidos das
entrevistas em profundidade realizadas com os líderes sociais, com base na história
oral envolvendo o público LGBT. Os achados buscam alcançar os objetivos da
pesquisa: compreender os desafios do público LGBT para o exercício de sua
identidade de gênero; identificar as políticas e os agentes existentes que visam à
conscientização da população contra a LGBTfobia; identificar as memórias dos
sujeitos da pesquisa em relação às ações realizadas pelo governo em prol da
conscientização da violência contra lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros; e
identificar e analisar os elementos que os sujeitos da pesquisa consideram
importantes para promover a conscientização da população contra a LGBTfobia.

4.1 Categorias e subcategorias de análise

Os dados capturados via entrevista em profundidade e história oral foram transcritos.
Na sequência, realizaram-se leituras flutuantes, para a visualização de possíveis
inconformidades e a familiarização com as falas. Os dados coletados por meio da
história oral foram transcritos e enviados em formato de texto para os respondentes
validarem o conteúdo da transcrição, buscando maior autenticidade e veracidade.

Procedeu-se, então, à categorização dos dados em duas categorias de análise:
perspectiva subjetiva e perspectiva analítica (Quadro 8).

Categoria de
análise
Perspectiva
subjetiva
Perspectiva
analítica

Quadro 8: Categorias e subcategoria de análise
Subcategoria
Tipo de coleta de dados
- Orientação sexual;
- Experiências e motivações;
- LGBTfobia;
- Sociedade;
- Informações;
- Campanhas governamentais;
- Modelo ideal.
- Visão crítica

História oral
História oral e entrevista
em profundidade.
História oral

Entrevista em
profundidade
Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

Sujeitos
Público LGBT
Público LGBT e
Líderes sociais
Público LGBT

Líderes sociais

A categoria perspectiva subjetiva diz respeito às questões pessoais e singulares
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presentes na construção da vida do indivíduo, como: o despertar da orientação sexual,
as experiências e dificuldades de fazer parte do público LGBT, os esforços individuais
e o engajamento com a causa. Reúne as subcategorias: orientação sexual,
experiências e motivações e LGBTfobia.

A categoria perspectiva analítica refere-se à visão dos sujeitos em relação às
campanhas de conscientização contra a LGBTfobia na esfera macrossocial. Inclui as
subcategorias: sociedade, informações, campanhas governamentais, modelo ideal e
visão crítica.

4.2 Caracterização dos sujeitos da pesquisa

Os sujeitos participantes da pesquisa foram selecionados com base no critério de
acessibilidade. Todos os 12 sujeitos selecionados pertencem ao público LGBT. Destes,
3 são líderes sociais, situados no nível midstream, que exercem influência na
sociedade, por meio de programas, atividade e atitudes em prol do público LGBT. Os
outros 9 são indivíduos que possuem orientação sexual diversa da heteronormativa.

A entrevista em profundidade foi aplicada aos três líderes sociais, identificados com a
sigla LS, seguida do número, como mostra o Quadro 9.
Quadro 9: Características dos líderes sociais
Sexo
Idade Instituição de
Tempo de
biológico
atuação
atuação na
área
Masculino
42
20 anos
Coordenador do Centro
Núcleo LGBT
anos
de Referência de
em Belo
Assistência Social
Horizonte
41
Masculino
13 anos
Coordenador da
MG Seven anos
instituição MGseven
Movimento
Cultural e de
militância
LGBT
Jornalista,
Masculino
35
11 anos
Movimento
anos
apresentadora e
LGBTQIA+
militante da causa trans
Fonte: Elaborado pela autora, 2020.
Profissão

LS 1

LS 2

LS 3

Orientação
Sexual
Gay

Gay

Transexual

Todos os líderes sociais entrevistados têm mais de 35 anos, lutam pela causa há mais
de dez anos, são do sexo biológico masculino e fazem parte do público LGBT,
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tendo como orientação sexual gay e transexual.

A história oral foi aplicada a 9 sujeitos do público LGBT. Como mostra o Quadro 10,
cada sujeito foi identificado com o nome de um cantor ou cantora que representam a
causa LGBT no mundo, como forma de manter o anonimato dos respondentes.

Identificação
Beyoncé
Lady Gaga
Johnny Hooker
Pabllo Vittar
Katy Perry
Ana Carolina
Ludmilla
Cazuza
Gloria Groove

Quadro 10: Características dos sujeitos do público LGBT
Idade
Sexo biológico
Orientação sexual
32
Masculino
Gay
48
Masculino
Gay
26
Masculino
Gay
33
Masculino
Gay
35
Masculino
Gay
24
Feminino
Lésbica
27
Feminino
Lésbica
25
Feminino
Bissexual
24
Masculino
Transexual
Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

Estado civil
Casado
Casado
Solteiro
Solteiro
Casado
Solteira
Solteira
Solteira
Solteira

Dentre os 9 sujeitos que participaram da história oral, 5 são gays, sendo a maioria
casada; 2 são lésbicas e, apesar de terem o estado civil de solteiras, atualmente
namoram; 1 é bissexual; e 1 é transexual. Estes dois últimos são solteiros. Todos os
participantes têm mais de 21 anos.

No tópico seguinte, apresenta-se a análise dos dados coletados via entrevistas em
profundidade e história oral, por categoria vinculada ao objetivo proposto na pesquisa.

4.3 Perspectiva subjetiva

Nesta categoria, buscou-se compreender os desafios do público LGBT para o
exercício da identidade de gênero e identificar as vivências de preconceitos e
discriminações que experimentaram em sua vida. Esta categoria examinou o espaço
íntimo de cada respondente, condicionada ao contexto histórico vivido.

Por meio das lembranças pessoais e das relações experimentadas com a sociedade,
discorre-se sobre as subcategorias analisadas: orientação sexual, experiências e
motivações e, LGBTfobia.
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4.3.1 Orientação Sexual

Nesta subcategoria, utilizaram-se exclusivamente os dados coletados por meio da
história oral. Buscou-se captar a vivência e o despertar que os sujeitos do público
LGBT tiveram em relação a sua orientação sexual.

Segundo Princípios (2016), a orientação sexual é a atração sexual que um indivíduo
sente por outro, identificando-se, assim, com um gênero. A identificação de gênero
está ligada ao íntimo de cada pessoa, podendo coincidir ou não com o sexo biológico
de nascimento.

Para compreender a maneira como cada indivíduo se sentiu em relação ao despertar
de sua identidade de gênero em comparação com a forma social estabelecida de
homem e mulher, foi solicitado que fizesse um relato detalhado de situações que
marcaram sua vida, desde a infância até a fase adulta.

O despertar da sexualidade, para a maioria dos sujeitos, foi algo muito marcante e
sofrido. Eles se sentiam diferentes e confusos por não se encaixarem em
determinadas funções estabelecidas na sociedade e não sabiam das dificuldades que
iriam enfrentar, como demonstram os relatos abaixo:
Olha, eu tive muita dificuldade em me aceitar. O primeiro fator mais
complicado é a aceitação mesmo. Então, eu só me permiti aceitar a minha
orientação sexual após o período da faculdade. Eu sempre soube que era
gay. Eu sempre percebi nos meus trejeitos, nas minhas vontades, nos meus
desejos que eu tinha algo diferente. Procurei, pesquisei muito sobre isso para
me entender como gay, mas não tinha liberdade. Me sentia confuso e
diferente. Não tinha condições de me expor e de me aceitar sozinho. Então,
eu só permiti me entender como gay e poder vivenciar as experiências
homossexuais depois de conviver com outros iguais a mim, e isso teve muita
experiência dentro do campus da Universidade, onde o mundo LGBT é muito
vasto, e aí eu tive várias opções e puder me soltar mais. Mas no início é tudo
muito confuso (Johnny Hooker).
Eu já nasci com essa orientação sexual. Falo isso porque quando eu vou
conversar com minha mãe, né, sobre as minhas escolhas, ela fala pra mim
assim: “Eu já percebia que você era diferente desde os três anos de idade”.
Ou seja, eu já tinha, já carregava os trejeitos, né, essa coisa mais um pouco
feminina, mais delicada e diferente. Por exemplo, comparando com o meu
irmão – imagina ter um irmão ainda para ser comparado” –, isso bagunçava
muito a minha cabeça (Lady Gaga).
Essa vivência que você fala, essa descoberta aí é estranho. Não tem como
eu te explicar. A vivência simplesmente acontece. O desejo vem, ou melhor,
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já está aqui dentro da gente como algo muito natural. O que complica é você
vê que não é como os outros esperam que você seja. Olha, eu tentei, fiquei
com meninos, mas no meu íntimo tinha vontades que às vezes me fazia ser
até culpada, sabe. É muito complexo! É muito difícil! Eu posso definir como
misto de vontade de se libertar e culpa (Ludmilla).
Então!... Orientação sexual é aquilo que a gente sente atraído, né. Então, o
que acontece pelo fato de eu ter me descoberto muito nov. Então, assim, eu
ainda não tinha a dimensão do que eu era. Na minha cabeça, na verdade, eu
tinha para mim que eu era gay daqueles um pouco mais afeminado, mas eu
era gay. Então, foi todo processo complexo pra mim construir e pra mim poder
descobrir um verdadeiro significado da minha orientação de gênero, que eu
me considero uma mulher trans. Mas o foco da pergunta em si, eu me permiti
vivenciar ela desde os meus de 13 para 14 anos. Foi quando a gente chega
naquela fase que a gente vê assim e se tratava por menino ou menina. Então,
foi nessa época que eu permiti vivenciar e ali também que eu me descobri
como uma pessoa de orientação sexual diferente da heteronormatividade,
né? (Gloria Groove)

Segundo Scott (2012), o modo como a sociedade foi construída condiciona o
direcionamento dos comportamentos do homem e da mulher. Quando se atua fora
desse padrão ocorre certa exclusão e, até mesmo, ruptura de pertencimento social.
Isso foi relatado por Beyoncé e Pabllo Vittar, que tiveram a descoberta de sua
identidade de gênero tratada como uma doença por todos da família, o que tornou
ainda mais difíceis o reconhecimento e a aceitação de sua orientação sexual.
Sofri demais enquanto eu morava com a minha família. Tenho dois irmãos
mais velhos, o que piorava ainda mais, porque tinha comparações. Meus dois
irmãos, heteros, sofriam menos com as autoridades do meu pai. Parece que
ele sentia, sabe, mas minha mãe, tadinha, sempre tentava minimizar algumas
coisas por mim. Mas ela, também por ser da igreja, acreditava que eu era
doente, como dizia o meu pai. Mas ela era mais acessível e tolerante. Me
acobertava e defendia. Minha mãe sempre pedia para meus irmãos parassem
com aquelas brincadeiras, porque eles estavam tripudiando em cima de um
doente. Ela achava mesmo que eu tinha uma doença. Pra ela, era doença
(Beyoncé).
O preconceito sobre a minha homossexualidade sempre existiu desde
quando eu era criança. Eu e meus pais percebiam o fato de que eu era
diferente. Não sei como te explicar, mas a diferença é notável. Um homem
tem um interesse mais intenso por mulheres, principalmente na fase da
adolescência, e isso eu nunca tive. Muitas pessoas acham que é questão de
doença e não sabe que a pessoa não tem a opção de escolha. Eu não escolhi;
eu simplesmente não encaixei no perfil de um homem aqui nessa sociedade.
Então, é muito complicado. Sei que para quem convive é difícil, mas o pior é
para quem passa. O preconceito começa dentro da própria casa, até porque
a família não entende o que está acontecendo (Pabllo Vittar).

No momento da descoberta da identidade de gênero destaca-se, na maioria dos
relatos, a adolescência como o período mais difícil de suas vidas.
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Segundo Levisky (2000), a adolescência se caracteriza como o momento em que o
indivíduo enxerga o modo como a sociedade se impõe e o que representa na vida de
cada um. Assim, a cultura de uma sociedade pode agravar ainda mais a crise esta
fase, uma vez que projeta seus padrões predefinidos.

Como mostram as falas abaixo, os respondentes, por terem uma orientação sexual
diferente da estabelecida pela sociedade, tiveram sua adolescência e, principalmente,
o momento de acessarem a escola profundamente marcados.
A situação também foi muito difícil quando eu comecei a frequentar a escola.
E foi nesse momento da escola que eu rezava pra não ser gay, como os
amiguinhos, primos e meus irmãos diziam. Então, eu mesmo não queria ser
gay, como eles diziam que eu era. Era muito difícil. Eu não sabia me defender
e não tinha quem me defendesse de algo que eu não sabia o que era de
verdade. Na escola, eu não me identificava com os meninos; apenas com as
meninas. Então, era uma coisa que eu sabia que era complicada, e era feio
ser gay, pois todo mundo mexia comigo. Meu pai ficava bravo, meus irmãos
riam de mim... Era um horror! Mas eu não conseguia me manter na postura
de “ser homem”. O meu natural é ser afeminado (Beyoncé).
Na minha adolescência, assim, sabe, foi o período mais difícil para mim. A
partir dos 12, 13 anos, assim, que tudo começou de fato a acontecer, nas
brincadeiras com meus amigos, com colegas, brincadeirinha de dar beijinho
na boca, essas coisas assim e tal e eu percebi (...) na época de escola, do 6º
a 9º. Como disse antes, eu gostava das brincadeiras e conversas de menina.
Eu nunca gostei de jogar futebol, mas naquela época, na educação física, a
gente era obrigado a fazer, era obrigado a participar. Aí, mesmo sem gostar,
eu jogava futebol. Agora, pensa que coisa mais louca do mundo eu jogando
futebol. Aí, eu tinha que jogar, e os meninos falavam: “Nossa! Você está mole
demais. Nossa! Você tá parecendo gay. Ali tá igual uma bichinha”, e tal. E isso
aí, essas brincadeiras, era considerado como algo considerado normal. Eu
odiava, sabe. Se você ver hoje em dia, isso é bullying. Aquilo mexia muito
comigo porque eu achava que eles iam descobrir que eu era gay e ficava com
receio. A hora da educação física para mim era o fim. Eu já ia para aula com
medo e desanimado. Eu ficava triste quando eles vinham com esses
comentários comigo. Ficava com medo de ser excluído mais ainda. Tinha
muito medo e eu era obrigado a jogar e ouvir calado. Isso fez com que eu me
afastasse mais (Lady Gaga).
(...) na época da escola, então, a galera caía em cima. Ficavam perguntando
qual era a minha. Se eu ficava com meninas e meninos. Então, dava essa
confusão mesmo. O pessoal mandava eu me decidir com quem eu queria
ficar, que isso era só uma fase. Mas, não. Eu aprendi que essa era a minha
forma de me relacionar. E que era só encontrar as pessoas certas para isso.
Não estou fazendo hora com ninguém. Eu curto o momento com quem estou
ficando, e pronto. Não estou enganando ninguém (Cazuza).
Então, com o passar do tempo, na adolescência, eu virei o viadinho da escola.
E vou te contar! Não é fácil reviver essas memórias de violências que sofri
desde quando era aluno na escola e confrontar com minha vida atual. Não é
fácil! Você vê, eu precisava de um psicólogo, né. Ainda bem eu

77

tenho a cabeça boa. Se eu raciocinar friamente aqui, eu posso te falar que a
violência psicológica e, até mesmo, física foram presentes em toda a minha
vida. De diferentes formas, sofri as dores por ser diferente do que se dizia
que era normal (Pabllo Vittar).
Eu lembro que na época da escola existia a revista Capricho, uma revista que
era para as meninas, sempre com reportagem voltadas para o universo
adolescente feminino. Só que eu não me via ali. Lembro que tinha sempre um
menino na capa, tinha os testes para saber se o menino gostava da gente, e
tal. Mas eu nunca me via como uma “menina leitora da revista”. Eu não tinha
aquele perfil. Afinal, eu não gostava de meninos. E aquilo ali me marcou muito,
sabe, porque nessa época começa a formar os grupinhos, né. Eu posso falar
que quando fiz 13, 14 anos, fui um pouco excluída (Ana Carolina).

Yogyakarta (2006) ratifica que a orientação sexual mais comum imposta pela
sociedade é aquela de pessoas heterossexuais, que possuem atração afetiva ou
sexual por indivíduos pelo sexo biológico diferente do seu. Assim, quando há a
inversão desse comportamento, na maioria das situações, ocorre um choque na
aquiescência do pertencimento do indivíduo na sociedade.

Destaca-se nas falas de alguns respondentes que na descoberta de sua orientação
sexual houve uma rejeição inicial por parte de seus familiares. Alguns chegaram, até
mesmo, a ser expulsos de casa ou abandonados pela família.
(...) quando minha mãe descobriu, né – isso em 1996, mais ou menos –, ela
me colocou para fora de casa, me bateu, e isso fica uma marca para sempre
na gente, né (...) meus familiares sabem. No fundo, no fundo, eu vejo que
eles não aceitam (Katy Perry).
Minha família achava que eu deveria ser curado e o que eu tinha era doença
(...) não tenho mais contato com a minha família. Eles não me aceitam. Se
continuasse tendo, não seria o que sou hoje. Seria um figurante, um
personagem sendo curado na igreja (Beyoncé).

A maioria dos sujeitos não teve apoio familiar ao descobrir e vivenciar a orientação
sexual. No tópico seguinte, descrevem-se os preconceitos, as discriminações e a
ajuda que esses sujeitos tiveram no decorrer do despertar de sua orientação sexual.

4.3.2 Experiências e Motivações

Nesta subcategoria, buscou-se identificar se os sujeitos entrevistados já haviam sido
alvo de alguma discriminação e preconceito, bem como se eles conhecem alguma
pessoa que já sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação. Em caso
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afirmativo, foi solicitado que detalhassem a situação e explicassem se houve algum
tipo de ajuda diante do ocorrido.

Os dados coletados via história oral demonstram que todos os entrevistados
conhecem alguém que já sofreu algum tipo de discriminação ou preconceito.
Conheço muitas pessoas que já sofreram e que sofrem preconceito por ser
gay, lésbica, bissexual ou trans. Vivemos no Brasil, e aqui as coisas são muito
complicadas (...) é difícil entender quando esse preconceito que dificulta a
nossa felicidade se torna uma política de Estado. Em pleno ano de 2020,
muitos países do mundo ser gay é considerado com crime e que pode levar
até mesmo à morte. Essas pessoas vivem em regimes complicados, que as
impedem de serem o que são (Cazuza).
Sim, conheço. O mais recente caso foi um amigo meu. Ele estava passeando
com um outro colega. Os dois eram gays. Estavam na praia passeando no
calçadão. Aí, tinha um grupo de outros jovens logo atrás deles. De repente,
esse grupo começou a falar palavras de ofensas contra eles, que estava
apenas passando. Não teve beijos, não teve abraço e nem tinham mãos
dadas. Eles ficaram muito assustados, com medo de ser até agredidos, sei
lá, de jogarem algo neles, né. Essas coisas, sabe, assustam, porque eles
estavam ali no meio da rua vendidos. Se o grupo partisse para a agressão,
imagina. E veja que eles não fizeram nada. Estavam apenas andando como
pessoas normais. Isso é um absurdo, né, pois essas atitudes marcam a vida
da gente, causam muita insegurança. E, às vezes, para aquele grupo que fez
esses comentários nem se lembram mais, né, seguem a vida normal (Lady
Gaga).
Tenho muitos amigos gays. Muitos mesmos. Todos passaram por muitos
preconceitos. Acho que é mais complicado para o homem gay do que para a
mulher gay. A sociedade é muito preconceituosa. Por mais que avançamos
nas discussões sobre as questões LGBTQ, existe muito preconceito (Ana
Carolina).

Para Silva e Libório (2005), a diferença confirma o princípio do preconceito e da
discriminação. Ela parte do julgamento e classificação do que é correto ou não. Ou
seja, determinada atitude ou postura idealizada pela sociedade por diversos século é
vista como algo correto e padrão. Ao se desviar de tal conduta, o indivíduo torna-se
diferente dos demais.

Para os entrevistados o preconceito e a discriminação contra o público LGBT ocorrem
em frequência maior do que as pessoas imaginam. A respondente Ana Carolina
afirmou que, “por mais que avançamos nas discussões sobre LGBT, ainda existe
muito preconceito”. Uma solução, portanto, para erradicar esse preconceito,
necessárias é o desenvolvimento de ações conjuntas entre as áreas da Educação, da
Segurança e da Saúde, dentre outras, como forma de ratificar o gênero
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(FACCHINI, 2016).

Segundo alerta Ludmilla, tal situação se tornou natural na sociedade. O preconceito e
a discriminação são algo que todas as pessoas que possuem orientação sexual
diversa da heteronormatividade terão que enfrentar, o que concede maior importância
às ações interdisciplinares de educação da sociedade.
Sim, a maioria dos meus amigos já ‘sofreram’ preconceito. Eu acho que os
homens gays sofrem mais do que nós lésbicas, mas, com certeza, se você
faz parte da comunidade LGBT e não sofreu, vai sofreu um dia, senão foi um
preconceito direto. Sofre aquele preconceito disfarçado por meio de
brincadeirinha, sabe. Mas é inevitável não passar por isso (Ludmilla).

Gloria Groove, Pabllo Vittar e Ludmilla descrevem com mais propriedade o
preconceito já sofrido por causa de sua orientação sexual.
Sofri. Foi uma situação bem horrível, sabe, porque eu estava no metrô, né,
no metrô no coletivo de BH, né, e assim e lá dentro eu estava. Eu tinha feito
uma escova no cabelo e tava com os cabelos longos, mais ou menos até na
metade das costas, e uma mãe tava com o filho. Ela olhou para mim e olhou
para o filho e virou para mim e falou, falou assim: “É, e agora? O que que eu
falo para o meu filho? (Vou falar abertamente, tá, Cris) O que que eu falo para
não ficar mais desgraça dessa, que é uma merda dessa? O que não passa
na mente do filho, da gente?”. Aí, eu falei assim: “Uai! Você fala para ele que
eu sou um ser humano como qualquer outro, que eu mereço respeito e que
isso que você tá fazendo é muito errado, que você não deveria fazer isso.
Você tem que ensinar seu filho a respeitar as pessoas”. Então, assim, aquilo
gerou um tumulto, um balbúrdio sair daquele daquela estação de metrô muito
mal pela forma que eu fui tratada (Gloria Groove).
O preconceito que eu sofri foi dentro da minha própria casa. Meus pais
percebiam o fato de que eu era diferente e achavam que era questão de
doença. E por isso eles me tratavam como um doente. Não tinha voz em
nada. Era aquela pessoa ignorada. Não tinha opção, escolha (Pabllo Vittar).
Os preconceitos que eu já sofri foram mais das pessoas na rua. Eu via que
comentavam de mim, do meu jeito de vestir e de falar, principalmente pelo
jeito de vestir, porque eu nunca fui vaidosa, mas também não ando mal
arrumada. Eu busco conforto, sabe. Isso me dava mais raiva, sabe. Mas, com
o tempo, fui me acostumando. Hoje, com tantas mudanças, né, eu me sinto
mais à vontade. Tenho muitos amigos gays e me sinto mais à vontade com
eles. Apesar de ser minoria, hoje eu vejo que onde eu vou, por onde eu ando,
tem uma pessoa LGBT, e isso me passa mais conforto e segurança. Vejo que
não estou sozinha, mas ainda sofro preconceito. (Ludmilla)

Lacerda, Pereira e Camino (2002) consideraram o preconceito um juízo de valor
negativo sobre determinado comportamento ou atitude, sendo correlato à
discriminação, que é o ato em si. O fator gerador do preconceito e da discriminação
está pré-condicionado nos valores, costumes e processo de socialização humana.
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Para a respondente Kate Perry, pelo fato de um indivíduo não se encaixar nas normas
estabelecidas pela sociedade, as discriminações e os preconceitos são assustadores,
pois podem culminar em violência e agressão física.
Eu já fui alvo de preconceito sim tá e inicialmente isso acontece com qualquer
pessoa LGBT, e qualquer pessoa que é alvo de discriminação né é muito ruim
a gente perde o chão porque a gente é taxado como um ser de outro planeta
isso não faz bem para psíquico da gente como ser humano, né, na verdade
assim eu tenho vergonha até de falar por que relembro todo momento
novamente, aquilo vem na minha mente de forma tão viva sabe. Olha é o
simples fato de você andar na rua, podem te discriminar, te violentar e isso é
péssimo, é marcante. A gente não sabe quando e como isso acontece, é
assustador, nem sei te explicar (Katy Perry)

Em um estudo realizado por Ribeiro et al. (2019), os autores mostram que as
representações sociais de violência para os sujeitos lésbicas, gays, bissexuais e
transgênero marcam suas vivências, atingindo as formas de pensar, sentir e agir
desses sujeitos. Isso ocorre desde o despertar de sua orientação sexual e não sem
resistências nem violência.

Os relatos coletados, por meio das entrevistas em profundidade, mostram que todos
os líderes sociais já sofreram algum tipo de discriminação ou preconceito.
Sim, já sofri preconceito. Foi péssimo, até hoje isso me marca muito, há uma
sensação de humilhação social e de desproteção e desrespeito a sua
integridade, à sua história, à sua própria condição de existência. Quando
passamos por algo desse tipo tudo fica confuso pois você começa a
questionar se a agressão sofrida foi apenas pelo fato de eu ter uma opção
sexual diferente do padrão da sociedade, ou pelo fato de eu existir, da minha
escolaridade, do meu jeito. A gente passa a achar que o problema é em tudo
em mim (LS1).
Sofri vários tipos de preconceitos e sofro até hoje. Esse foi um dos motivos
para que eu atuasse ativamente na causa LGBT. Mas eu sempre mostrei para
mim mesmo que eu poderia ser melhor do que aquilo, uma piadinha, uma
brincadeira de mau gosto, uma indireta isso já foi recorrente na minha vida,
só que eu não deixei e não deixo isso me atingir, eu posso ser melhor do que
aquilo (LS2).
Se algum membro LGBT não sofreu algum tipo de preconceito é uma raridade
no mundo inteiro (...) eu já sofri vários e um que me marcou muito na vida foi
um dia que eu estava em uma boate já era final de noite eu tinha ido ao
banheiro já estava passando pelo processo de transformação, já tinha cabelo
grande, unhas pintadas, vestia roupa feminina e tinha pouquíssimas pessoas
e eu fui ao banheiro toalete feminino e na hora que eu estava lavando minhas
mãos uma menina que estava dentro do banheiro me cumprimentou saiu e
poucos segundos depois uma pessoa da cidade que eu conheço inclusive na
época era marido de uma amiga minha esmurrou a porta do banheiro, gritava:
Sai daí agora, esse banheiro é
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feminino homem tem que ir no banheiro masculino então assim quando eu
sair do banheiro porque eu achei que aquilo se tratava de uma brincadeira eu
vi a cara séria e de ódio dele para cima de mim eu me assustei foi embora
desnorteada sem entender o que que era aquilo que tinha acontecido. Eu era
uma desconhecida, ele me conhecia e a forma como ele tratou a situação foi
muito triste, então foi um negócio que me deixou sem chão, sem rumo, e pior
eu não tive nenhum apoio ou ajuda naquele momento. Todos se afastaram
(LS3).

Para Barradas, Campos e Oliveira (2019), os discursos, os atos discriminatórios contra
o público LGTB e o silenciamento em relação a essas ações contribuem para o
aumento da violência contra essa classe minoritária. Portanto, essa seria a justificativa
para as ações dos líderes sociais no enfrentamento a LGBTfobia.

Os líderes sociais afirmaram que lidam com esse tipo de situação diariamente. Para
LS2, “o preconceito é algo latente e real no Brasil. Isso acontece com muita frequência,
muito mais do que as pessoas podem imaginar”.

Todos os líderes sociais entrevistados têm ou já tiveram envolvimento com causas
LGBTfóbicas em suas atividades. Segundo LS2, isso é algo recorrente, quase que
uma atividade de seu cotidiano, “eu posso falar que recebo casos de discriminação e
preconceito todos os dias, preconceitos indiretos e até casos de violência física. Ah
isso é todo dia” (LS2).

Para Ramos e Nicoli (2016), as ações pejorativas remetidas aos gays, lésbicas,
bissexuais e transgênero são caracterizadas pela LGBTfobia. Junqueira (2015)
complementa que essas ações dizem respeito à cultura e aos valores da sociedade
em que o indivíduo está inserido – ou seja, padrões e comportamentos estabelecidos
pela sociedade legitimam essas ações.

Tomando como referência a realidade relatada pelos sujeitos, busca-se no tópico
seguinte aprofundar mais no conceito LGBTfobia.

4.3.3 LGBTfobia

A seguir, apresenta-se o relato dos sujeitos sobre a discriminação e o preconceito
contra o público LGBT, bem como as políticas e os agentes existentes que visam à
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proteção desses indivíduos contra a LGBTfobia.

Inicialmente, os membros do público LGBT, por meio da história oral temática, foram
questionados sobre o conhecimento da expressão LGBTfobia e sobre os atos
preconceituosos e discriminatórios contra o público LGBT. Para a maioria dos
respondentes, a LGBTfobia é algo cruel e vergonhoso, revelando-se como uma ação
praticada, muitas vezes, por pessoas que não conhecem seu real significado nem
suas consequências.
Olha a LGBTfobia de fato é uma tristeza para nós da comunidade LGBT.
Ninguém é obrigado a aceitar, mas pelo menos que haja o respeito,
independentes das nossas vontades, das nossas inclinações, dos nossos
desejos (...) respeito como ser humano todo mundo tem que ter. O que é mais
triste é porque muitas vezes faltam com respeito por uma escolha que só diz
respeito a você, a sua vida. Eu penso é uma invasão na privacidade da gente.
E a LGBTfobia está ai para mostrar que tem muitas, mas muitas pessoas que
têm repulsa em ver pessoas que tem a orientação sexual diferente da maioria
(Lady Gaga).
A LGBTfobia é uma forma cruel da sociedade expressar contra algo que eles
acreditam que não gostam. Isso não vem de hoje, veio do modo como a
sociedade foi construída, mas eu percebo que os tempos atuais agora essa
Nova Era, esse novo momento, esse novo governo ajuda muito que a
sociedade expresse ainda mais seu ódio no seu rancor. A LGB fobia para
mim, no meu ponto de vista é desprezível, é lamentável, é triste a gente ter
que lutar por uma coisa que poderia ser obvia ainda que estamos no século
21. Mas eu vejo muito como fuga, como uma fuga de externar um ódio e um
receio de aceitar algo que eles não conhecem, medo do desconhecido e gera
esse ódio (Johnny Hooker).
Eu penso que muita gente não tem o conhecimento do que é, e agem
diariamente como se fosse algo normal. Por outro lado, eu acredito que é
muita falta de informação e de ignorância das pessoas, elas na verdade não
estão interessadas em saber que é, não estão interessadas em respeitar e
não discriminar. Eu acho que a LGBTfobia vem muito da educação, não há
empatia no mundo. Ninguém quer se envolver com os problemas dos outros,
então se não me afeta eu não quero me envolver (Ludmilla).

Ramos (2016) afirma que a LGBTfobia pode ocorrer de várias formas: desde
piadinhas e brincadeiras depreciativas até violência física, levando a agressão e a
morte. Os entrevistados Katy Perry e Ana Carolina destacam a forma como o
preconceito e a discriminação ocorrem, sendo esses muitas vezes de maneira sutil,
mas que marcam e menosprezam o público LGBT.
A LGBTfobia é algo de mais vergonhoso que eu conheci na minha vida, né,
e eu acho um absurdo ouvir piadinhas, ou indiretas sobre nós gays. E ainda
ter que existir leis para que as classes vulneráveis sejam respeitadas, uma
vez que, o respeito ele tem que ser mutuo tem que ser de um ser humano
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para o outro e você ser tachado pelas pessoas como eu disse acima é muito
destrutivo (Katy Perry).
O pior é ver as pessoas agindo, falando como se tudo fosse normal, fazer
piadas, dizer expressões que fere os outros (...) É assustador! Pois ela mata
e adoece psiquicamente a todos que sofrem esse preconceito. E tem o
preconceito dentro da própria comunidade LGBTQ, isso é ainda pior (Ana
Carolina).

Assim como os sujeitos do nível downstream, os líderes sociais já sofreram algum tipo
de preconceito ou discriminação.
A LGBTfobia é a vivências de ofensas, agressões, preconceito ou
discriminação sob qualquer forma de violência contra pessoas por orientação
sexual ou identidade de gênero. Eu já sofri preconceito. Foi péssimo, até hoje
isso me marca muto, há uma sensação de humilhação social e de
desproteção e desrespeito a sua integridade, à sua história, à sua própria
condição de existência. Quando passamos por algo desse tipo tudo fica
confuso pois você começa a questionar se a agressão sofrida foi apenas pelo
fato de eu ter uma opção sexual diferente do padrão da sociedade, ou pelo
fato de eu existir, da minha escolaridade, do meu jeito. A gente passa a achar
que o problema é em tudo em mim (LS1).
O preconceito é algo que é latente e é real, isso acontece com muita
frequência, mas durante toda minha história de vida, diante de todas as
situações de preconceito que eu poderia ter vivido eu não absolvi o ato né eu
ultrapassei a ação e mostrei para mim mesmo que eu poderia ser melhor do
que aquilo, uma piadinha, uma brincadeira de mau gosto, uma indireta isso já
foi real na minha vida, só que eu não deixei aquilo me atingisse, ultrapassei
aquilo e mostrou para mim mesmo que eu poderia ser melhor do que aquilo
(LS 2).

Para Pablo Vittar, a classe social a que pertence o indivíduo reflete muito no
tratamento que ele recebe da sociedade e das pessoas.
O meio social que as pessoas vivem influenciam muito nessa questão de
preconceito né, porque quando você tem uma condição financeira melhor
uma educação melhor a fobia é mais disfarçada, ela não é tão direta como
você pode ver em relação às pessoas que tem uma condição financeira
menor, então muitas vezes as pessoas são taxadas por bichinhos, veadinhos
e quando você tem uma condição financeira melhor, se você tiver em uma
classe social melhor, você tem uma aceitação melhor e maior, um respeito
mais considerável digamos assim (Pabllo Vittar).

É importante destacar que a classe social na qual o indivíduo está inserido reflete no
tratamento que ele recebe da sociedade. Este tema foi tratado na Segunda
Conferência Nacional LGBT em 2011, cujo foco principal se centrou nas relações de
classe e seus impactos nas vulnerabilidades e violências sofridas pelo público LGBT.
Intitulava-se: “Por um País Livre da Pobreza e da Discriminação: Promovendo a
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Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgênero” (BRASIL, 2011).
A ajuda nessas situações se torna imprescindível. Os sujeitos foram questionados
sobre a maneira como lidam com essas situações e o tipo de apoio ou ajuda que
buscam. A maioria afirmou que a ajuda deve ser buscada nos grupos e organizações
LGBTs.
A comunidade LGBT tem que buscar informação e ajuda nas instituições e
movimentos que lutam pelos nossos direitos, porque se depender dos órgãos
públicos ou privados cumprirem a lei, podemos esquecer. Eles tratam a gente
como uma subcategoria na sociedade (Ludmilla).
Acho que o tipo de ajuda e orientação que a comunidade LGBT deve buscar
em momentos difíceis é se juntar aos da comunidade. Só nó sabemos o peso
de ser diferente. O que pra muitos é “mimimi” pra nós pode custar a nossa
própria vida (Cazuza).
Temos que pedir ajudar e informações para os grupos LTGBs que existe por
ai, que são milhares. Só eles podem nos auxiliar e nos proteger (Ludmilla).

Atualmente, o governo brasileiro dispõe do “Dique Denúncia Nacional” para receber e
tratar as denúncias contra a violação dos direitos humanos. O canal é
operacionalizado por meio do “Disque 100”, que realiza o atendimento telefônico 24
horas e o recebimento de e-mails, além de possuir um aplicativo eletrônico. De
responsabilidade da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República,
trata-se de um canal de comunicação da sociedade civil com o Poder Público que
possibilita conhecer e avaliar a dimensão da violência contra os direitos humanos e o
sistema de proteção, bem como orientar a elaboração de políticas públicas. O País
conta, ainda, com o apoio das delegacias para prestar atendimento às vítimas de
LGBTfobia. Nesse casso, é preciso contar com a ajuda de uma testemunha e o
registro do Boletim de Ocorrência.

Lady Gaga e Pablo Vittar procuraram ajuda nesses canais de denúncia ou órgãos
públicos. Para Lady Gaga, trata-se de uma ação que não dá resultados. “É em vão”.
Os indivíduos LGBTs tem de procurar os grupos da comunidade LGBT que
existem, porque tem muitos que apoiam a nossa causa. Tem alguns órgãos
também, eu pensei te pedir esse tipo de ajuda, mas eu penso que se um dia
eu precisar será os grupos em favor da comunidade LGBT que podem me
ajudar. Porque ir na delegacia, dar queixa em alguns órgãos não resolvem
nada amigos meus já fizeram e não resolveu nada (Lady Gaga).
Então infelizmente o atual governo deixa claro que tem nenhum apoio. E as
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ações afirmativas de inserção na comunidade social elas são muito
importantes, precisamos dessas ações sociais e esses grupos defensores
porque em uma briga é muito desvantajosa porque na verdade ainda somos
minorias. Então enquanto a maior e mais importante ajuda que devemos ter
é do governo, mas não temos, então temos que procurar as instituições e
organizações que abraça a nossa causa (Pabllo Vittar).

Os relatos de Lady Gaga e Pablo Vittar refletem um sentimento de insegurança social,
instaurado em função da falta de (ou do reduzido) apoio por parte dos órgãos públicos
quando há a necessidade de registro de ações que violam os direitos constitucionais
e a cidadania do público LGBT. Tal fato, segundo Prado et al. (2013), pode ser
decorrente de uma formação cultural ainda vigente que hierarquiza os indivíduos em
função de sua sexualidade, menosprezando e vulgarizando os indivíduos LGBTs.
Cabe ressaltar que esse é um sentimento expresso por indivíduos que compõem o
público LGBT, cuja percepção pode ser distinta daqueles que não compõem o mesmo
público.

Em continuidade à discussão acerca das condições que remetem à cidadania e à
manutenção dos direitos constitucionais, os entrevistados foram questionados sobre
as condições de vida do público LGBT no Brasil. Todos afirmaram que as condições
de vida para lésbicas, gays, bissexuais e transgênero no Brasil são árduas e que ainda
há

direitos

que

não

são

reconhecidos

socialmente,

apesar

de

serem

constitucionalmente reconhecidos.

Os relatos de Lady Gaga, Gloria Groove e Ludmilla destacam o campo profissional
como um dos meios mais difíceis de se posicionar e de maior preconceito quando se
refere a uma pessoa pertencente ao público LGBT.
A condição de vida dos LGBTs de certa forma não é uma das melhores
condições visto que a grande parte das pessoas não consegue se colocar ou
entrar em no mercado de trabalho por causa da sua opção sexual, mas em
contrapartida tem também outros que já tiveram a ascensão muito grande
porque não deixaram se abater por essas situações e buscaram estudos,
buscaram cursos de capacitação para ser uma pessoa na vida mesmo. Olha
o campo profissional é o mais complicado e de certa forma muitos não
conseguem entrar no mercado, eles não têm espaço na sociedade. Claro que
tem a questão da segurança física, mas hoje no Brasil é perigoso para todo
mundo né, mulheres, negros Mas assim o trabalho é
uma das principais fontes para ter uma vida melhor e é onde o grupo LGBT é
muitas vezes excluído. Pensa, se eu começo a ser marginalizado nesse
campo, todos os outros campos são afetados né (Lady Gaga).
Então assim os principais problemas são (...) falta de acesso a
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oportunidades iguais os principais problemas são esses a falta de
oportunidades, falta de acesso porque nós precisamos ser ouvidos (...) a
gente precisa de espaço, a gente se visibilidade e não é só visibilidade para
mostrar eu danço bem, eu canto bem, eu rebolo bem, (...) para mostrar que a
gente faz diferença também (...) podemos estar ali na frente sabe como
administrador de empresa, como diretora de empresa de multinacional e por
aí vai assim, nós necessitamos ter oportunidades e acessos para gente
mostrar que a gente é capaz, que a gente tá aí para vencer e conquistar como
qualquer outra pessoa (Gloria Groove).
É muito difícil para as pessoas LGBTs, principalmente para aquelas que se
assumem, aquelas que transformam o corpo ter uma boa condição de vida
aqui no Brasil. O que sobra para elas são os subempregos, sabe, mas ainda
assim eu vejo muita gente lutando, ficando independente, muitos saíram de
casa e conseguiram sua independência. Tenho amigos que os próprios pais
expulsaram de casa, e ai muitos conseguiram se resolver né financeiramente
se estruturar, mas com muito sofrimento, discriminação. Alguns entraram na
droga e muitos ainda não tem condições boas porque não conseguem um
bom emprego (Ludmilla).

Os discursos dos sujeitos mostram que, apesar de existirem políticas públicas que
buscam minimizar a exclusão social de pessoas LGBTs no mercado de trabalho,
essas não são efetivas no que tange ao ambiente organizacional, sendo vivenciados
os sentimentos de preconceito e discriminação. Souza et al. (2020) discutiram
especificamente o caso dos travestis, evidenciam essa discriminação. Para eles, o
ambiente profissional tende a ser avesso a pessoas fisicamente diferentes. Parece
haver uma ressalva em termos do que seja “socialmente comum”, o que resulta em
dificuldade de inserção para essas pessoas que são “diferentes”. Esse ambiente não
é restrito às pessoas que se enquadram no público LGBT, contemplando também os
obesos (MUTTARAK, 2018), os deficientes físicos (SILVA, 2019; RAMOS; SILVA;
CARVAJAL 2020), os negros (PEREIRA, 2020), os indígenas (DE MELO; CORREA;
2020) e as mulheres (DAMKE; CASSOL; GOMES, 2019), além de outras divergências
do “comum”.

Cazuza destaca em sua fala que faltam projetos de lei e programas para melhorar a
condições de vida dos indivíduos LGBTs.
As condições de vida dos LGBTs aqui em Minas e no Brasil como um todo é
dificílima. Por parte do governo pode esquecer. Pouco. Muito pouco. Eles
falam de projetos e projetos. Mas o que vemos é uma grande quantidade de
projetos de lei, que nunca ‘vai’ à discussão e votação e cada vez mais a
marginalização dos LGBTs. Então, não adianta nada. E agora nesse governo,
a situação será mais complicada ainda. Não há planos e projetos para nada
que atenda a comunidade LGBT (Cazuza).
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Essa “realidade” compreende a visão dos entrevistados sobre os fatos e pode refletir
parte de sua história de vida. Contudo, independente da existência (ou não) de ações
afirmativas contra a LGBTfobia, estas não são percebidas pelos públicos de interesse,
seja por um contexto atual, seja por um contexto que está arraigado em suas
memórias, compreendendo experiências de vida recentes ou não.

Para melhor compreender essas percepções, buscou-se captar nos relatos os
principais desafios que o público LGBT enfrenta ao se revelar na sociedade com uma
orientação sexual diferente daquela considerada como “normativa”. Em várias falas,
identificou-se que o desafio mais percebido se relaciona à entrada (e permanência)
no mercado de trabalho.
O desafio maior é ainda a intolerância, que é muito grande visto que o
preconceito só tende a aumenta e, neste momento, quando estamos
passando com o governo, que é extremamente oposto a esses pensamentos,
pois nem o respeito eles pregam ou influenciam sabe. Então, esse é um
desafio muito grande sabe, e o governo é o principal incentivador do respeito
para com o próximo e se não temos ele do nosso lado aí complica. Outro
desafio, como eu disse antes é entrar no mercado de trabalho sendo quem
você quer ser (Lady Gaga).
Nós temos pouquíssimas possibilidades de trabalhar principalmente quando
a gente trata de pessoas trans e travestis, quando você é um gay normativo
para quem fala (...) então essas pessoas que vivem nessa situação a falta de
emprego, de acesso a lugares públicos com facilidade é muito mais difícil. A
situação de vida é precária, são pessoas que são muito discriminadas e
mesmo quando o movimento LGBT é usado para ajudar essas pessoas
menos favorecidas ainda tem muita dificuldade de encontrar recursos do
governo, da sociedade para ajudar. O mercado de trabalho é muito fechado
para este público. Isso eu vejo muito eminente (Gloria Groove).

Apesar de se observar nos discursos, especialmente no de Lady Gaga, a associação
da causa LGBT a fenômenos políticos, entende-se que esse é um fenômeno que
ultrapassa governos específicos e está arraigado em questões mais amplas,
relacionadas à construção de um “ideal social”. Não que esse ideal deva existir, o que
abarca questões culturais, transcendendo períodos específicos. Para Souza e Arruda
(2019), esse cenário pode ser atenuado mediante a adoção de políticas públicas que
conscientizem a sociedade acerca da LGBTfobia. A própria conscientização já poderia
servir de instrumento para a ampliação do acesso para pessoas lésbicas, gays,
bissexuais e transgênero ao mercado de trabalho. Essas políticas públicas se
enquadram no nível upstream, quando considerado o marketing
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macrossocial. Esse nível refere-se ao governo que interfere diretamente no contexto
social, utilizando as técnicas de marketing para promover a alteração no
comportamento de determinados grupos em benefício da sociedade (KENNEDY;
PARSONS, 2012; HUFF et al., 2017).

Na sequência, buscou-se identificar, com base na percepção dos respondentes, as
conquistas do público LGBT adquiridas na sociedade. A maioria apontou a conquista
referente à permissão da união estável entre pessoas do mesmo sexo e a aceitação
de doação de sangue de pessoas LGBTs.
Quanto as conquistas, nós tivemos a conquista do casamento em uma união
estável do mesmo sexo e também a adoção ser liberada para os mesmos né
(Lady Gaga).
As conquistas principais conquistas foi a permissão de doar sangue, a parada
gay realizada todo ano, o casamento homoafetivo (Ludmilla).
A conquista que eu vejo como mais significativa foi a permissão de doar
sangue, isso era um absurdo pois excluíam a gente como se já tivéssemos
alguma doença (...) (Cazuza).
Uma conquista que nós tivemos agora foi a liberação a doação de sangue da
comunidade LGBT. Antes era uma coisa absurda, um LGBT não podia doar
sangue por ser LGBT, isso era um nivelamento de preconceito impensável no
país no mundo no século 21 de agosto mas agora nós conseguimos essa
vitória, essa conquista e acredito que isso trará muitos frutos tanto para LGBT
porque doar sangue é um ato humanitário. Isso será muito benéfico também
para as pessoas que recebem, porque nós aumentaríamos em muito o nível
de doação, o banco de sangue até porque o público LGBT em sua maioria
são pessoas extremamente caridosas (Johnny Hooker).

Em 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu equiparar as relações entre pessoas do
mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. Em 2020, derrubou a
restrição que proibia homossexuais de doarem sangue. A votação considerou
discriminatórias as regras da Anvisa e do Ministério de Saúde que vetavam o ato. O
julgamento iniciou-se em 2017 e terminou somente em 2020. A morosidade dos
processos, que não se restringe apenas ao público LGBT, foi destacada nas falas de
Katy Perry e Johnny Hooker.
Na verdade, eu não acho que o público, a comunidade LGBT ela teve muitas
conquistas não, é óbvio que se analisar de um contexto de pessoas que
nasceu em 60, 70, 80 e 90. Em 2000 os gays de hoje os homossexuais de
hoje eles estão na frente porque por exemplo na minha época se eu beijasse
alguém na rua do mesmo sexo por exemplo meu namorado eles
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poderiam me bater sabe me agredir, me xingar, então eu falo que hoje, eu
acho que hoje na atual situação no século que nós estamos ainda tem muito
preconceito ainda tem muita coisa que precisa ser quebrada, mas eu acho
que comparando com as pessoas de alguns anos atrás melhorou muito, mas
eu ainda acho que nós somos esquecidos pelo poder público né a bancada
Cristã ela predomina de bons costumes e valores esquece um ser humano
pode amar outro ser humano independente do sexo” (Katy Perry).
Vitorias nós temos poucas, mas temos algumas, mas estamos caminhando
em passos lentos. Caminhamos muito a um período atrás, mas neste novo
governo eu vejo novo governo como um grande empecilho para novas
conquistas para o público LGBT (Johnny Hooker).

Silva e Carneiro (2019) ressaltam que, apesar dos diferentes momentos na história
brasileira, todos eles foram marcados pela repressão e escassez dos direitos dessa
população marginalizada. Muitos direitos sociais que haviam sido implementados por
meio de políticas públicas – por exemplo, o atendimento na saúde aos transgêneros
e travestis – tiveram seu recurso diminuído. Até mesmo a representatividade da
Comissão Nacional de LGBTs nos órgãos públicos foi extinta.

Segundo Alcantara (2020), o veículo principal para garantir que as condições de vida
do público LGBT se torne cada dia melhor é o governo.

No subcapítulo seguinte, busca-se identificar as políticas e os agentes que visam à
conscientização da população contra a LGBTfobia.

4.4 Perspectiva analítica

Nesta categoria, buscou-se identificar as políticas e os agentes que visam à
conscientização da população contra a LGBTfobia, compreender a percepção dos
sujeitos da pesquisa em relação às ações realizadas pelo governo em prol da
conscientização da violência contra lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e
analisar os elementos considerados importantes pelos sujeitos da pesquisa para
promover a conscientização da população contra a LGBTfobia.

Na sequência, apresentam-se os dados relativos à primeira subcategoria analisada,
que se refere às informações que a sociedade tem sobre o público LGBT e a
LGBTfobia e aos entraves presentes na sociedade. Depois, discorre-se sobre as
informações que os próprios respondentes têm em relação à LGBTfobia. Por fim,
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expõe-se a percepção dos sujeitos sobre as campanhas governamentais, o modelo
ideal para a promoção da conscientização contra a LGBTfobia e a visão crítica dos
líderes sociais.

4.4.1 Sociedade

Neste tópico, apresentam-se os relatos dos atores do nível downstream, coletados via
história oral, a respeito da estrutura da sociedade brasileira no que concerne às
informações recebidas sobre o público LGBT e a LGBTfobia, bem como a influência
dos atores presentes no sistema social e sua interação.

Os sujeitos de pesquisa foram questionados sobre o modo como percebem a
conscientização da sociedade contra a LGBTfobia. Novamente, as respostas foram
permeadas por falas que denotam o preconceito a respeito do público LBGT. Para os
entrevistados, esse preconceito poderia ser atenuado a partir de ações continuadas
de conscientização, como demonstrado nos relatos de Lady Gaga e Johnny Hooker.
Eu acho que a sociedade no todo não tem informação nenhuma, eles não
sabem de nada. A informação acontece no meu ver se você procura ou
quando acontece algo de muito triste e chocante. Não temos informações que
tratam desses assuntos, que tratam da igualdade e respeito ao próximo (Lady
Gaga).
A sociedade não tem nada de informação. Hoje nós temos um excesso de
informação grande sobre tudo no mundo, mas muito pouco sobre a
LGBTfobia (Johnny Hooker).

Em uma perspectiva um pouco diferente, Beyoncé e Katy Perry acreditam que o
preconceito está arraigado na sociedade. Contudo, para eles, ainda que houvesse
aumento no fluxo de campanhas e outros meios de conscientização, o obstáculo
acerca da aceitação do público LGBT estaria presente, pois é parte de uma (pré)
concepção acerca da temática.
Por mais que avançamos no diálogo, principalmente na mídia trabalhando
questões do universo LGBT, a sociedade, ainda têm muitos preconceitos. E
isso é o grande desafio, quebrar esse preconceito para inserir as informações.
Porque por mais que tentamos inserir seria em vão (Beyoncé).
Eu acho que a sociedade não é muito esclarecida, embora a sociedade não
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quer ser esclarecida por tal tema, o preconceito é muito grande, a sociedade
prefere se eximir nessa situação do que mostrar ou querer entender ou
respeitar algo, acredito que é algo que ela não quer fazer, então mesmo que
tenha mais informações ficariam estagnadas” (Katy Perry).

Segundo Andreasen (2006), a influência comportamental em uma sociedade pode ser
efetiva com a criação, implementação e controle de programas que envolvam o
planejamento do processo de marketing. Segundo o autor, mudanças de atitudes e
comportamentos só podem ser alcançadas por meio de políticas públicas,
campanhas, regulamentos e normas que estabeleçam o modo correto de agir.
Pabllo Vittar destaca que quando surgem informações sobre o público LGBT, muitas
vezes, elas vêm acompanhadas de brincadeiras e preconceitos, como relato abaixo:
A sociedade recebe pouquíssima informação sobre a LGBTfobia, sobre a
comunidade LGBT né. As informações que têm são as lançadas na televisão,
quando teve uma iniciativa do governo passado que ficou conhecido com um
kit gay, que todo mundo sabe que não era um kit gay. Então veja as
orientações sexuais de respeito são extremamente rechaçadas (Pabllo
Vittar).

Pocahy (2007) explica que a LGBTfobia pode ocorrer de forma intencional (direta),
quando a intenção é explicita e direta, lesionando imediatamente o indivíduo, ou de
modo não intencional (indireta), quando não há a intenção de discriminar, mas, por
meio de atitudes e estilo de vida, excluem, restringem e distinguem determinados
indivíduos. Nos relatos dos entrevistados, identificam-se atitudes indiretas, não
intencionais, o que permite inferir que o preconceito é intrínseco ao sujeito e que este,
eventualmente, não percebe que suas ações sejam discriminatórias.

Independentemente da intenção, o preconceito e a discriminação são fenômenos que
lesionam os direitos humanos de forma direta. Seu enfrentamento exige, além da
anulação de suas manifestações intencionais, o cuidado diante da reprodução
involuntária (POCAHY, 2007). Neste aspecto, a abordagem macrossocial se destaca,
uma vez que permite a visão dos diversos níveis sociais envolvidos no problema,
gerando uma fonte de intervenções ampla em vários níveis e entre várias partes
interessadas (FLAHERTY, 2020).

Os entrevistados foram questionados sobre quais seriam as melhores maneiras para
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mudar essa realidade, inserindo no diálogo social orientações de respeito e direitos
LGBTs, assim como devem prevalecer para qualquer cidadão, independente de
pertencerem ou não a uma minoria. Apesar de entenderem que a mudança de
comportamento é difícil de ser alcançada, entendem que o governo poderia contribuir
a partir de políticas públicas direcionadas.
Muito difícil mudar essa realidade, nossa luta diária é para que nós
consigamos um dia mudar a realidade, mas é muito difícil você mudar uma
sociedade que é machista, é muito difícil, a gente só consegue mudar uma
sociedade com a educação e com informação. E é difícil você acessar uma
sociedade machista que se recusa ter informações sobre algo que eles não
acreditam que é legal entendeu (Johnny Hooker).
A sociedade é muito mal informada. Uma mudança para o entendimento teria
que ser nas políticas sociais, o governo é o principal responsável, deve
colocar esclarecimentos, e cada período temos um governo diferente, não há
continuidade das políticas públicas (Cazuza).

Os relatos corroboram com o pensamento de Pocahy (2007) quando afirma que,
muitas vezes, a discriminação é fruto de medidas, decisões e práticas culturais
aparentemente neutras, porém arraigadas em contextos sociais. Portanto,
considerando os diversos atores sociais como, governo, religião e ONGs que atuam
e contribuem para a mudança social, pediu-se aos respondentes que apontassem os
atores que influenciam a sociedade na conscientização contra LGBTfobia.

Os relatos evidenciaram uma congruência entres os respondentes que informaram ser
o governo o ator de maior influência e importância na disseminação de um
comportamento pretendido. Destacou-se também a Igreja Católica, por possuir alta
hierarquia na sociedade brasileira.
Para mim o governo é o que mais influência na conscientização contra a
LGBTfobia, não só contra a LGBTfobia, mas na ordem da sociedade como
um todo (Lady Gaga).
A religião católica influencia muito, mas na minha opinião hoje ela atua na
neutralidade. Assim, ela prega que ser gay é pecado né, e fica nessa, então
não ajuda em nada né. A religião prega o amor né, a pacificação do mundo,
então pelo menos o pouco que ela faz é apaziguar o convívio né, mas não
faz aceitar o outro como ele realmente quer ser. Mas o grande líder para
qualquer transição cultural é o governo mesmo (Katy Perry).
Em primeiro lugar o governo, depois a igreja. Acho que a religião cristã prega
o ódio, então uma vez que ela pega o ódio, ela pega negativamente, eles são
os primeiros a nos afastar da Igreja Cristã sabe com a falta de respeito com
os LGBT (Cazuza).
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Interessante observar que, ao mesmo tempo em que os entrevistados questionaram
a reduzida ação do governo em termos práticos, também atribuíram a esse ente a
responsabilidade pela mudança. Isso, em determinada medida, pode ser entendido
como o reconhecimento por ações até então implementadas, sejam elas afirmativas
ou negativas.

Kennedy et al. (2012) afirmam que o uso do marketing macrossocial pelos governos
é mais eficaz quando associado a outras intervenções, como: regulamentos,
legislação, tributação, mobilização da sociedade, pesquisa, financiamento e
educação.

O modo como as informações são compartilhadas no meio social influência
diretamente o comportamento de diversos indivíduos. A informação é o meio mais
eficaz para transformar uma sociedade. No subcapítulo seguinte, apresenta-se a
subcategoria que buscou identificar o conhecimento dos sujeitos em relação à
LGBTfobia, bem como as informações compartilhadas entre eles.

4.4.2 Informações

Neste subcapítulo, os entrevistados foram questionados sobre o conhecimento que
eles detêm a respeito da criminalização da LGBTfobia e o meio que recebeu essa
informação. A maioria afirmou que sempre busca informações por conta própria e que
pesquisa os acontecimentos do público LGBT por meio da internet e jornais.
Sou uma pessoa que estuda muito. Que pesquisa tudo sobre o mundo LGBT.
Assim, sei que para tentar minimizar o preconceito, o governo federal criou o
"Brasil Sem Homofobia", com várias medidas a serem seguidas para evitar o
preconceito contra o homossexual. Reconheço que o programa é um avanço,
por ser a primeira vez que o governo brasileiro pensa um projeto nesse
sentido. Mas uma coisa é o que está no papel e outra coisa é a prática disso.
Mas o projeto nem saiu do papel ainda (Beyoncé)
Sim, sei que não existe uma lei especifica para criminalizar a homofobia pelo
contrário, ela não foi votada no Congresso, mas para eu saber disso eu que
fui atrás (Pabllo Vittar).
Sim, conheço. Sei que a discriminação é tratada como o preconceito e
discriminação para os negros. Sei que essa discriminação foi estendida
também para os homossexuais e foi votado pelo Supremo né aí é homofobia
deve ser tratada como racismo. Mas eu conheço porque eu mesmo procuro
ler essas coisas, meus direitos e tal, mas a divulgação é
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muito fraca. Ninguém sabe ou conhece por ver em um comercial ou em um
jornal. Isso não foi muito bem divulgado (Johnny Hooker).

Em 2019, o STF aprovou o Projeto de Lei 672/2019, que incluiu na Lei do Racismo
crimes contra a orientação sexual (SENADO, 2019). No entanto, para os respondentes
esse novo projeto não foi amplamente divulgado na sociedade. Dessa forma, ressaltase a responsabilidade dos profissionais de marketing social no sentido de compreender
que eles são potencialmente parte importante na promoção e divulgação de
informações e imagens desejáveis de mudanças e atitudes envolvendo ações que
tornem a sociedade suscetível a mudanças (KENNEDY, et al., 2012).

Lady Gaga afirma que não ouviu nada a respeito da criminalização da LGBTfobia em
nem um canal de comunicação e que não tem muito conhecimento das medidas e
procedimentos que deve tomar, caso seja uma vítima da LGBTfobia.
Olha, eu já ouvi falar. Ouvi falar muito no meio dos meus amigos que são
gays e lésbicas, mas eu nunca ouvi isso em jornais ou televisão, rádio que
seja mídias né. Mas eu sei que agora por lei a LGBTfobia é crime né. Só que
me ‘falta’ informações. Por exemplo, beleza fui agredido, mas qual o tipo de
agressão que é o tipo de agressão que eu posso recorrer a lei? Isso devia ser
mais informado (Lady Gaga)

Segundo Gênero (2009), a falta de informações acerca do mundo do contexto social
que envolve a LGBTfobia contribui para o aumento da violência e da discriminação, o
que sucumbe a criação de políticas públicas efetivas. Diante desta questão,
perguntou-se aos entrevistados o que eles percebem sobre o quantitativo de crimes e
violência contra o público LGBT no Brasil.

A maioria afirmou que os crimes e a violência física contra a população LGBT
aumentam a cada dia e que os números não correspondem à realidade.
Nós não temos nenhum tipo de estatísticas eu não sei quantos LGBTs
morrem por homofobia eu não sei quantos LGBTs morrem por doenças
autoimunes, não tenho nenhum número. E a falta de estatística prejudica
cada vez mais porque ela não dá um parâmetro, não tem ninguém aqui para
me basear, aí isso contribui ainda mais para a criminalidade” (Johnny
Hooker).
A falta de estatísticas ou dados de pesquisa infelizmente prejudica demais,
pois aumenta cada dia e ninguém tem conhecimento disso (Pabllo Vittar).
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A falta de estatísticas oficiais da LGBTfobia pode prejudicar o entendimento
da realidade da comunidade LGBT (Gloria Groove).

O fato de os entrevistados compreenderem parte do público LGBT pode revelar uma
percepção do contexto diferente de uma possível percepção extraída de pessoas que
não pertencem a esse público. Não se entende aqui que esse fato representa uma
distorção se observada uma ou outra parte, mas sim que traduz os sentimentos
daqueles que vivenciam o preconceito e a discriminação.

A respondente Ana Carolina destaca que a falta de estatística sobre os crimes contra
o público LGBT contribui para o esquecimento dessa parte da população e para a
escassez de políticas públicas.
Com certeza tudo que tem estatística e for passado para a população, a
população tem conscientização daquilo que tá acontecendo. Então se não é
divulgado nada, como o caso da violência contra a comunidade LGBT, para
ela é como se fosse normal e nada está acontecendo, então não precisa de
lei, de norma de nada, ficamos no esquecimento (Ana Carolina).

Bucci (2017) afirma que as políticas públicas dependem do envolvimento do governo
e da percepção de um problema social. Elas significam a soma das situações
socialmente problemáticas e que buscam solucioná-las ou, pelo menos, trazê-las a
níveis manejáveis. Por esse motivo, dependem diretamente da divulgação de
estatísticas. Ações de marketing macrossocial poderiam evidenciar tais estatísticas.
Não se afirma aqui que estas não existam, mas que sua evidenciação compreende
um anseio do público relacionado.

O subcapítulo a seguir aborda as divulgações e campanhas realizadas pelo Governo
Federal para promover a conscientização da sociedade contra a LGBTfobia.

4.4.3 Campanhas governamentais
Inicialmente, os sujeitos do nível downstream foram questionados sobre a recordação
ou lembrança de alguma campanha governamental contra a LGBTfobia.

Os respondentes identificaram poucas campanhas em prol dos direitos do público
LGBT, o que nesta pesquisa reforça a percepção de que a sociedade tem poucas
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informações a respeito da causa e que, quando estas existem, estão relacionadas à
transmissão de doenças sexuais.
Olha eu lembro que no carnaval eles postam alguma coisa de usar
preservativo essas coisas assim, aí eu já me lembro, eles, na maioria das
vezes, vinculam o uso do preservativo para classe LGBT, mas vale para todas
as classes né. Ai você já percebe o preconceito, não é só os gays que podem
contrair a aids por exemplo, não é só os gays que transam no carnaval, não
é mesmo (risos). Agora campanha para LGBTfobia, assim falando da
violência nesse sentido como propaganda veiculada realmente eu não
lembro, eu nunca vi na verdade” (Lady Gaga).
Nunca vi. Eu já vi mensagens por exemplo das doenças autoimunes, contra
a AIDS né e explícita para o gay mesmo. Mas a gente sabe que a AIDS não
é uma doença específica para a classe dos homossexuais, mas muitos dizem
ser, muitos ainda insistem em essa verdade que é absurda, então eu já vi
mensagens relacionadas a isso, ao cuidado que o gay precisa ter, já vi
mensagem para te falar a verdade até sobre drogas relacionadas a
homossexuais. Mas falando sobre a LGBTfobia nunca ouvi falar, eu acredito
também nem sei se teria muito resultado se a gente utilizasse esse termo
LGBTfobia, você me pergunta eu consigo dizer o que é, mas a grande massa
da sociedade não sabe o que é ou não quer saber (Johnny Hooker).
Do governo eu nunca vi. Eu já assim, do Boticário, né? Lançando um portifólio
dele, a C&A e a Natura no dia dos namorados e só. Mas não me lembro muito
bem (Katy Perry).
As únicas propagandas que citam os LGBTs que eu já vi foi use camisinha, e
só no carnaval, sobre direitos e igualdade só me recordo de campanhas para
os negros (Beyoncé).

Os relatos revelam que há um dilema na percepção dos sujeitos entre a exposição e
a vulgarização do público LGBT nas campanhas promovidas pelo governo. Conforme
demonstrado no capítulo 2 (Referencial Teórico), o governo realiza campanhas de
promoção aos direitos do público LGBT, as quais, no entanto não são percebidas ou
direcionadas para esses indivíduos. Assim, depreende-se a necessidade urgente de
ampliar o alcance das ações governamentais de conscientização dos direitos do
público LGBT e contra a LGBTfobia no Brasil.

Estudo de Pereira et al. (2016) concluiu que as ações em prol da doação de sangue
transmitidas à sociedade, muitas vezes, são incompletas e confusas, o que
desencoraja os indivíduos e gera a carência no processo.

Outra questão discutida foi a avaliação dos respondentes sobre as ações
governamentais contra a LGBTfobia. Como ilustram os relatos abaixo, todos os
entrevistados afirmaram que as ações governamentais em prol do público LGBT são
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discretas e que, quando se referem à LGBTfobia, são inexistentes.
A respeito das pessoas LGBTs, as mensagens e campanhas do governo no
meu ponto de vista, são muito discretas e bem ruins (Ludmilla).
Eu acho que é fraca, muito fraca. Na verdade, não tem campanha não tem
nada e todo mundo sabe que o governo é um favor em promover a
comunidade LGBT, que seja para o respeito e diminuição da violência
(Cazuza).
Se existe eu desconheço, e se existirem são fraquíssimas pois não chegaram
até mim e eu sou uma pessoa que tem acesso, eu trabalho inclusive com os
meios de mídias sociais e até mim nunca chegaram até hoje então se existe
são mensagens fracas ou mensagens que não tem nenhuma eficácia. Nem
sei se eles transmitem alguma mensagem. Nunca vi, e isso é um absurdo né.
Até mesmo quando criaram a lei, a divulgação não teve (Johnny Hooker).
Eu avalio as campanhas LGBTs como mentirosas, fracas e ineficientes não
sai do papel (Katy Perry)
Não vejo o governo fazendo algo voltado para combater LGBTfobia então
assim a gente vê que é totalmente tratada como banalidade né existe uma
banalização por trás disso onde acham que não existe esse tipo de problema
e que não existe necessidade de estar divulgando isso. Eu sinceramente não
consigo enxergar de maneira nenhuma campanha governamental contra
LGBTfobia (Gloria Groove).

Foram muitos os progressos conquistados pelo público LGBT com o enfoque na
criminalização da LGBTfobia, citando-se: direito de adoção adquirido pelos casais
homoafetivos (DE BRITO, et al., 2019), permissão de doação de sangue, alteração do
nome social de pessoas transgênero (HATJE et al., 2019) e autorização do casamento
homoafetivo (SANTOS, 2020). No entanto, a configuração das mensagens veiculadas
dessas conquistas para o público compreende importante ponto destacado nas falas
dos entrevistados. Para eles, o governo ainda promove poucas ações em prol do
público LGBT.

Com base nisso, o subcapítulo seguinte aborda as práticas sugeridas pelos
respondentes para melhorar o processo de conscientização e divulgação dos direitos
do público LGBT.

4.4.4 Modelo Ideal

Neste tópico apresentam-se os relatos dos sujeitos do nível downstream referentes às
sugestões de ações de marketing macrossocial para o processo de
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conscientização contra a LGBTfobia.

Para eles, a conscientização deve ser iniciada na base educacional, uma vez que se
trata de respeito à opção sexual e de vida de um indivíduo.
Na minha opinião o processo ideal para conscientização a respeito da
comunidade LGBTQ seria principalmente no âmbito educacional da
sociedade. Na educação que se constrói tudo. Principalmente as formações
de opiniões (Ana Carolina).
Acho que deve começar com educação, mostrando que independente da
escolha sexual, da cor, da raça temos que ter e agir com o respeito. A
sociedade está se modificando e nós temos que mudar, temos que adaptar,
aceitar as mudanças. Tudo acontece com o tempo, mas eu acho que isso é
uma questão de informação que vende dentro das escolas (Ludmilla).

Vasconcelos (1971) afirma que a educação sexual na formação escolar básica, além
de oferecer informações sobre questões fisiológicas da sexualidade de cada indivíduo,
desenvolve possibilidades significativas nas interpretações culturais e sociais.

Nesse contexto, Salvatierra et al. (2019) também afirmam que projetos de educação
sexual e de introdução dos direitos humanos nas escolas permitem aos estudantes
maior desenvolvimento social e cultural, o que reflete diretamente nas questões
pessoais, profissionais e acadêmicas de um futuro adulto. Contudo, essa não é uma
questão que recebe parecer favorável de parte da população e dos pais,
especialmente no que tange a educação sexual no ambiente escolar.

Alguns entrevistados declararam que as ações devem ter mais amplitude em sua
divulgação e conter informes baseados, principalmente, no respeito ao próximo, na
igualdade e na liberdade de escolha de vida sexual.
O processo ideal seria campanhas mais esclarecedoras principalmente para
evitar a violência e uma questão primordial seria a de respeito, nem é questão
de aceitação não porque ninguém é obrigado a aceitar nada que não queira,
mas que ao menos respeitasse o ser como humano, isso seria o ideal, essa
seria a campanha ideal (Pabllo Vittar).
Os informes LGBTs deve estar em todos os lugares, eu acho que todo mundo
tem que saber e respeitar, para julgar as nossas vidas sabe (Katy Perry).
Primeiro deve informar que não existe diferença, é necessário que todos
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entendessem que nós somos, e a sociedade precisa ser igualitária. Eu te
disse todas as minorias são atacadas de uma forma, o preto é atacado o gay
é atacado, então primeiro a gente precisaria ser igual (Beyoncé).

Os relatos corroboram a abordagem proposta pelo marketing macrossocial, uma vez
que informações referentes a um problema social complexo, como é o caso da
LGBTfobia, necessitam de ações holísticas e simultâneas na sociedade (KENNEDY,
2016). Dessa maneira, evidencia-se que as ações de conscientização contra a
LGBTfobia devem ser promovidas por todas as esferas sociais.

Buscou-se captar dos sujeitos a forma ideal que eles acreditariam ser necessária para
aumentar a conscientização contra a LGBTfobia. Eles foram questionados sobre as
ações que seriam necessárias para reduzir o preconceito e a discriminação e sobre
como elas deveriam ser divulgadas para sociedade.

Para Beyoncé, Pablo Vittar, Katy Perry e Johnny Hooker, a melhor maneira de
conscientizar a sociedade seria mostrando nas campanhas indivíduos do público
LGBT expondo a realidade de sua vida.
A campanha modelo ideal para mim seria colocando pessoas homossexuais
para falarem delas mesmas mostrando as dores, o sofrimento, as
dificuldades, a realidade de vida né. Falar até mesmo das condições para a
sobrevivência porque colocar outras pessoas para falar aquilo que não
entende, dificulta muito o entendimento, um ator não representa o que a
pessoa de fato sente o que a pessoa de fato passou. Ter mesmo entrevistas
mostrando a realidade principalmente esclarecendo que a pessoa não
escolhe ser homossexual ela nasce homossexual que não é uma questão de
ser sem vergonha você não é sem vergonha que não é um vagabundo só
porque é homossexual, uma pessoa não é mau-caráter só pelo fato de ser
homossexual e muita gente ainda tem essa ideia (Beyoncé).
Eu acho que colocar gays, lésbicas e transgênero que tiveram uma história
de luta para falarem delas mesmas sabe, isso sim seria uma campanha
verdadeira e impactante para todos (Pabllo Vittar).
As campanhas têm que ser verdadeiras. Mostrar que ninguém quer ser gay,
ninguém quer ser morto a cada 24 horas, ninguém quer ser alvo de
preconceito todos os dias, ninguém quer ser apontado todos os dias. O
preconceito é a doença pior que existe no ser humano e vou te falar o
preconceito não tem remédio, não tem cura. Isso que deve ser mostrado e
mostrado por quem passa por isso todo dia (Katy Perry).
Eu não criaria um modelo de campanha próprio para a comunidade LGBT, eu
incluiria a comunidade LGBT nas campanhas atuais que nós temos o grande
problema é a exclusão do LGBT do negro, é exclusão o receio de incluir
LGBT, mostrar eles a realidade deles (Johnny Hooker)
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Conforme apresentado no capítulo 2 (Referencial Teórico),

destaca que as

campanhas internacionais promovidas nos Estados Unidos retrataram a realidade do
público LGBT. Nas campanhas promovidas em cada estado americano apresentouse as dificuldades sofridas por pessoas lésbicas, gays, transgêneros e bissexuais em
seu cotidiano.

Infere-se também dos relatos acima que as ações de conscientização não refletem
apenas os direitos do público LGBT, mas também todas as classes minoritárias, que
merecem ser tratadas com igualdade, respeito e dignidade, pois, independente de sua
classe social, cor de pele ou opção sexual, são seres humanos que merecem
dignidade (SANTOS, 2008).

Alguns respondentes afirmaram que as campanhas devem ser transmitidas em todos
os meios possíveis, como, televisão, panfletos, cartazes e redes sociais, além de ter
uma periodicidade maior.
Então eu acho que precisamos normalizar essa situação para que a gente
‘pudesse’ ser aceito. Eu acredito que propagandas específicas para o público
LGBT ‘vai’ ajudar amenizar a LGBTfobia, mas incluir o LGBT na sociedade
nos diversos meios de comunicação ‘seriam’ o primeiro passo e o mais
importantíssimo (Ana Carolina).
Eu queria poder utilizar de todos os recursos disponíveis, áudio visuais
através da internet, panfletos tudo que fosse assim alcançar o maior número
de pessoas para conseguir conscientizar as pessoas dessa questão da
LGBTfobia sabe (Gloria Groove).
Acho que seria uma campanha voltada para informação colocaria outdoor,
artigos em revistas, palestras em comunidades e em diversos locais que
ajudariam. Eu acho que deveria ter alguns programas que as pessoas
pudessem conversar, sentir a vontade, como se fosse uma terapia, psicólogo.
Isso iria ajudar muitos. Ajudar também aos pais a lidar com uma suposta
revelação de um filho LGBT (Ludmilla)

Para Lady Gaga e Cazuza, as campanhas deveriam oferecer mais informações e
suporte aos indivíduos do público LGBT, a fim de ampliar o espaço desses sujeitos na
sociedade.
Ia oferecer informações sobre os direitos das pessoas LGBTs, ia oferecer
consulta com psicólogos, cursos profissionalizantes. Então assim, não é só
conscientizar da violência e respeito não eu iria além e iria dar espaço,
chance, oportunidade para que essas pessoas excluídas do mercado de
trabalho pudessem ter uma oportunidade algum dia (Lady Gaga).
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Um modelo de campanha bacana, na minha opinião seria trabalhar
basicamente duas questões a tolerância e o respeito para compreender a
diversidade no mundo. Eu penso que cada vez mais é preciso debater ideais,
não importa qual o assunto. Afinal de contas vivemos em um mundo muito
plural. O diferente não pode ser visto como errado e refletindo violências.
Desta forma teremos pessoas mais tolerantes e mais espaço para nós
(Cazuza).

Esses relatos demonstram que é necessário considerar o público LGBT como
indivíduos normais na sociedade, e não os discriminar, como ocorre também com os
negros, indígenas, obesos e idosos. O enfoque das campanhas deve ser voltado para
a realidade do público LGBT, uma vez que essas ações de discriminação podem criar
desequilíbrios afetivos nos indivíduos, permitindo maior impacto e mudança nos
comportamentos (CASTRO; SANTOS, 2014; DIAS; SOUSA; BATISTA, 2018).

4.4.5 Visão crítica

Neste subcapítulo, buscou-se identificar, por meio de entrevista em profundidade com
os líderes sociais, a influência das ações dos demais atores na conscientização contra
a LGBTfobia. Inicialmente, procurou-se identificar os entraves e impactos das
alterações promovidas pelo nível upstream nas atividades do nível midstream.

Para a maioria dos líderes, as ações desenvolvidas, principalmente pelo governo,
facilitam as atividades exercidas e contribuem para um posicionamento mais firme e
eficaz nas campanhas realizadas em suas instituições.
As campanhas publicitárias facilitam sim as minhas atividades, sendo
campanhas e políticas afirmativas, visando o respeito à diversidade e
inclusão social, o que não tenho visto nesse atual governo estadual. Nas
ações municipais dispomos de equipamentos de atendimento a população
LGBT, mas que ultimamente ainda estão escassos (LS1)
As campanhas do governo influenciam no meu trabalho, principalmente
quando a instituição realiza campanhas específicas voltadas para o público
da cidade dentro da nossa realidade, com a nossa linguagem e com agentes
do próprio grupo que realiza essas ações. Tornando mais verdade e
profundas. As interações influenciam no meu trabalho de forma positiva
(LS2).

LS3 declarou que as campanhas do governo não influenciam, pois, a abordagem ao
público LGBT tem cunho sexual, o que diverge muito de suas atividades

102

desenvolvidas.
As campanhas de marketing desenvolvidas pelo governo podem influenciar
sim. Mas do jeito que são feitas não influenciam, todas são promovidas e
produzidas apenas como causas sexuais, ligadas por exemplo no carnaval.
Então por enquanto a influência que essas campanhas me ‘traz’ é apenas
vontade de fazer diferente (LS3).

Conforme abordado no capítulo 2 (Referencial Teórico)

identifica-se que há

campanhas promovidas pelo governo com o conteúdo informativo, voltado para os
direitos do público LGBT. No entanto, o relato do LS3 demonstrou baixo conhecimento
e visibilidade dessas ações.

Ao identificar a opinião dos líderes sociais em relação aos entraves apresentados às
ações do nível upstream, notou-se um entrave principal nas ações de órgãos
religiosos e políticos, como relatam LS1, LS2 e LS3.
Sim, existem muitos. Na minha posição eu sinto isso diariamente. Os entraves
políticos, econômicos, religiosos, ideológicos. Sinto que as verbas e ajuda do
poder público não tem prioridade para as causas LGBTs. Elas são destinadas
para diversos órgãos e causa, e a última é a dos LGBTs (LS1).
Acredito que sim, hoje existem muitos entraves para as comunidades LGBT
no Brasil e um deles é muito claro para todo mundo que é o político e que se
fechou muito para as políticas públicas LGBT. Outro entrave também acho
que é o fundamentalismo religioso que tem dificultado também a caminho das
políticas públicas LGBT principalmente essa comunidade LGBT da cidade
(LS2).
Todos os entraves possíveis e impossíveis nós temos uma política segregada
uma política autoritária, nós temos uma política religiosa que ainda
comandam e impõe a sua a sua a sua voz e o seu direito contra o direito dos
LGBT (LS3)

Os relatos corroboram os estudos que investigaram ações contra violência sexual
(COELHO, et al., 2017) e trabalho infantil (DRUMOND; SOUZA; BATISTA, 2018), na
percepção dos sujeitos quanto à forma como essas ações são apresentadas para a
sociedade, fazendo sobressair a necessidade de reestruturar suas promoções.

Em relação aos atores apresentados no nível upstream, buscou-se reconhecer as
atividades principais desenvolvidas pelo Governo Federal que tenham contribuído
positivamente para o desenvolvimento das ações contra a LGBTfobia.
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Como mostram os relatos abaixo, os respondentes destacaram: direito do público
LGBT de doar sangue, casamento homoafetivo e alteração de gênero e de nome de
pessoas transgênero.
Sim, a mudança do direito de população LGBT doar sangue foi a legislação
alterada mais recentemente, que não muda apenas a forma com a sociedade
poderá enxergar a população LGBT, mas, em como isso pode salvar milhares
de vidas. Quem sabe isso seja mais um passo para a equidade e justiça
social. O uso do nome social, o direito a retificação do nome de registro, o
casamento homoafetivo (LS 1).
Uma das iniciativas mais importantes realizada foi o casamento homoafetivo
e doação de sangue pela comunidade LGBT (LS2).
Já presenciei mudanças, uma lei não vou saber te falar o número mas ela foi
sancionada e passou a ser aplicada onde toda mulher e homem trans travesti
que se entendam diferente do seu gênero e de nome poderiam entrar com
uma documentação no cartório exigindo a alteração de nome e o gênero. Eu
assino um jornal e o então isso afetou totalmente não só no meu trabalho,
mas na minha vida pessoal e profissional (LS3).

Dentre essas conquistas, a mais recente para o público LGBT aconteceu em 8 de
maio de 2020, quando o STF derrubou a restrição que proibia homossexuais de
doarem sangue, por serem considerados grupo de risco para transmitir doenças
sexuais (STF, 2020). Para alguns sujeitos participantes desta pesquisa, entretanto,
não ocorreu nem uma conquista nos direitos LGBTs.

Nos relatos apresentados abaixo, buscou-se identificar os programas e as ações mais
importantes promovidos pelos líderes sociais em prol do público LGBT.
Sou professor, dou aulas, palestras, seminários, conferências então estou
sempre reforçando aos cidadãos LGBTs sobre seus direitos. Atualmente
gerencio um serviço que tem com competência atendimento à população
LGBT, dou supervisão e orientação à condução técnica. Intervenho na
acolhida e no trabalho das equipes. Isso me faz enxergar a realidade ainda
que distante da maioria das pessoas, mas muito mais frequente do que
imaginamos. Ver a discriminação a violência sofrida pelas pessoas que
acolho influenciam até no modo de como eu vejo a vida, me faz questionar
muitas vezes em que mundo vivemos e se estamos caminhando para a
melhoria. Já atendi vários, de homicídio, violência física, sexual, transfobia
até um bate-boca (agressão verbal). Todos os casos são marcantes, eu vejo
assim se tivéssemos mais apoio, talvez teria muito mais casos assim de
vitória (LS1).
Nós temos vários eventos e atividades realizadas como o concurso de beleza,
atividades de seminários de Formação, semana da diversidade, ações de
prevenção contra DST/AIDS e outras. Eu já atendi várias pessoas vítimas de
preconceito uma dessas ações uma dessas atendimentos foi
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com uma amiga transexual a mais de 30 anos se identifica o sexo feminino e
foi internada no hospital público da cidade no ala masculina e a família nos
procurou nós vamos fazer o atendimento dela e nós temos que realizaram
enfrentamento com a coordenação do hospital e solicitar que ela fosse
transferida para ala feminina. Então esse foi um dos atendimentos que a
gente atendeu levando em consideração que a administração do hospital não
queria fazer essa transferência porque os documentos dela alegavam que ela
era do sexo masculino. A gente teve que provar que há mais de 30 anos ela
se identificava com sexo feminino seu cabelo suas vestes seu nome, a própria
família teve que lutar para comprovar isso e a gente conseguiu se ela fosse
transferida. Foi uma luta, mas no final gratificante (LS2).
Eu trabalho com entretenimento desde 2004 mais ou menos na Rádio
Eldorado. Eu comecei no ano de 2009 e no jornalismo eu comecei a partir de
2011 trabalhando no caso na militância LGBT principalmente nas causas
trans. Hoje estou como editora-chefe do Jornal Hoje da cidade também
apresentadora do programa tarde Bia na rádio Eldorado e coordeno o site do
movimento Portal Seven. As principais iniciativas dos nossos movimentos
tanto o movimento LGBT como o movimento MGSeven reúne muita gente e
é um momento muito importante que dá visibilidade a comunidade. Acima de
tudo temos um trabalho com ação social com a comunidade transexual da
cidade com o fortalecimento da autoestima e a formação e capacitação
profissional para inserção delas no mercado de trabalho (LS3).

Há uma grande interação dos líderes sociais com os demais atores do sistema. No
entanto, nota-se que as intervenções propostas pelo nível midstream ainda têm um
alcance pequeno e necessitam do apoio do nível upstream para que sejam mais
efetivas e abrangentes.

Com base nos achados da pesquisa, procurou-se elencar os principais problemas e
intervenções

citados

pelos

entrevistados

(QUADRO

11),

os

quais

foram

posteriormente separados de acordo os níveis propostos pelo marketing macrossocial.
No nível upstream: falta de estrutura e preparo das campanhas de conscientização
contra a LGBTfobia, falta de orientação e amparo ao público LGBT e falta de
continuidade das políticas públicas de um governo para outro. No nível midstream:
falta de estrutura física das instituições e pouco recurso financeiro para realizar
movimentos e programas de apoio ao público LGBT. No nível downstream: falta de
informação sobre os direitos LGBTs e canais de denúncia, falta de apoio psicológico
para se aceitar e medo constante em ser violentado e agredido por qualquer pessoa
na sociedade,
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Nível
Upstream

Midstream

Downstream

Quadro 11: Problemas e intervenções
Problema
Intervenção
- Falta de falta de estrutura e
- Campanhas publicitárias mais
preparo das campanhas de
reais.
conscientização contra a
- Distribuição de folhetos e
LGBTfobia.
folders contra a LGBTfobia.
- Falta de orientação e amparo
- Criação de órgãos e parceria
ao público LGBT
com instituições que ofereçam
- Falta de continuidade das
suporte psicológico para o
políticas públicas de um
público LGBT.
governo para outro.
- Criação de cursos e palestras
para orientação dos direitos do
- Falta de estrutura física das
público LGBT.
instituições e pouco recurso
- Criar leis e regulamentos que
financeiro para realizar
priorize o investimento/
movimentos e programas de
financiamento para as
apoio ao público LGBT
instituições que lutam pelo
- Falta de informação sobre os
público LGBT.
direitos LGBTs e canais de
- Realização de atividade do
denúncia.
nível upstream em conjunto ao
- Falta de apoio psicológico
nível midstream.
para se aceitar e medo
- Criar projeto para incentivo
constante em ser violentado e
profissional.
agredido por qualquer pessoa
na sociedade
Fonte: Elaborado pela autora (2020).

Com base nos dados e nas propostas discutidas, expõem-se no próximo capítulo as
considerações finais desta pesquisa.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo formulam-se as considerações finais do estudo, considerando o
objetivo geral e os objetivos específicos propostos, com apoio na fundamentação
teórica e no percurso metodológico utilizado para a execução. Apresentam-se também
as limitações e as sugestões para futuros estudos.

LGBTfobia é uma expressão que traduz a discriminação cotidiana que ocorre por
meio de distinções, exclusões, restrições e agressões e prejudicam o exercício dos
direitos humanos e a liberdade e igualdade dos indivíduos gays, lésbicas, bissexuais,
transgênero e afins. Após décadas de lutas e reivindicações para coibir a violência
física e verbal contra a classe LGBT, o STF tipificou a LGBTfobia como crime no
Brasil. No entanto, a desconstrução desse preconceito requer um leque de ações
sociais.

Pesquisou-se neste estudo como as ações do marketing macrossocial auxiliam na
conscientização e redução da LGBTfobia. Segundo Kennedy (2016), questões sociais
que envolvem várias esferas da sociedade demandam uma abordagem holística.
Estudos mostram que o marketing macrossocial se mostrou eficiente, uma vez que
permite avaliar todos os atores envolvidos em determinado problema social,
promovendo ações de marketing holísticas que visam alterar normas já
institucionalizadas (CARVALHO; MAZZON, 2015).

O objetivo principal desta dissertação foi analisar as ações contra a LGBTfobia,
originadas das esferas governamentais, na perspectiva do marketing macrossocial,
segundo a percepção de indivíduos envolvidos na causa. Para alcançá-lo, foram
traçados quatro objetivos específicos: identificar e analisar os desafios do público
LGBT para o exercício da sua identidade de gênero; identificar as políticas e agentes
existentes que visam à conscientização da população contra a LGBTfobia; identificar
as percepções dos sujeitos em relação às ações realizadas pelo governo em prol da
conscientização da violência contra lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros; e
identificar e analisar os elementos que os sujeitos da pesquisa consideravam
importantes para promover a conscientização da população contra a LGBTfobia.
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Adotou-se o método de coleta de dados história oral temática para as entrevistas com
gays, lésbicas, bissexuais e transgênero. Nesse sentido, procurou-se ouvir as
vivências dos sujeitos pertencentes ao público LGBT, nível downstream, e aproximar
da realidade social experimentada por eles. Em seguida, utilizou-se o método de
entrevista em profundidade para entrevistas com os agentes envolvidos no sistema
no nível midstream (líderes/representantes sociais). Nesse momento, buscou-se
compreender os desafios, as barreiras e as conquistas dos sujeitos que trabalham a
favor da causa. Para avaliar as ações promovidas pelo nível upstream contra a
LGBTfobia, realizou-se uma pesquisa, do período de 2016 a 2020, visando identificar
as campanhas de conscientização contra a LGBTfobia promovida pelo governo
federal e pelo governo do Estado de Minas Gerais, lócus de estudo desta pesquisa.
Este processo buscou, principalmente, analisar o contexto no qual os sujeitos estão
inseridos.
No que se refere aos resultados, para o primeiro objetivo específico proposto –
identificar e analisar os desafios do público LGBT quanto ao exercício de sua
identidade de gênero – foi possível identificar que a trajetória de vida da maioria dos
sujeitos pertencentes ao público LGBT é árdua, de muitas lutas e sacrifícios. A
descoberta da orientação sexual dos sujeitos foi algo marcante e causador de
sofrimentos. Em alguns casos, a orientação sexual diversa da heteronormativa foi
tratada como uma doença por membros da família, chegando alguns, até mesmo, a
serem expulsos de casa. A adolescência foi o período de descoberta mais difícil para
todos os sujeitos entrevistados. Grande parte dos sujeitos gays, lésbicas, bissexuais
e transgênero não recebeu apoio ao manifestarem e exercerem sua orientação sexual.

Para os respondentes, o preconceito e a discriminação contra a população LGBT
ocorrem com mais frequência do que as pessoas imaginam. Todos relataram que
conhecem alguém que já sofreu algum tipo de discriminação ou preconceito.
Igualmente, ressaltaram que a classe social na qual o indivíduo está inserido reflete
diretamente na forma do tratamento que recebem da sociedade.

Ainda no âmbito do primeiro objetivo proposto identificou-se que a LGBTfobia tem
forte presença na sociedade brasileira, o que contribui cada vez mais para um
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cenário de marginalização e exclusão dos indivíduos LGBTs. Quando vivenciam um
ato discriminatório, seja físico ou verbal, os entrevistados preferem receber o apoio de
organizações que militam em prol da causa, porque as delegacias e o Poder Judiciário,
às vezes, atuam de forma ineficiente. A acolhida por organizações específicas pode
preencher uma necessidade de pertencimento, algo diferente do encontrado no meio
social comum, no qual há vários interesses distintos e várias causas a se priorizar.
No que diz respeito ao segundo objetivo proposto – identificar as políticas e os agentes
existentes que atuam na conscientização da população contra a LGBTfobia
– houve relatos que situaram o governo como o ator de maior influência e importância
na disseminação de um comportamento pretendido na sociedade e como responsável
pela criação de políticas e campanhas orientadas para minimizar essa aversão. A
Igreja Católica também foi citada como um agente influenciador, visto que possui alta
hierarquia social. Não obstante, os respondentes pontuaram que as grandes
conquistas do público LGBT ocorreram por meio de instituições e ONGs que lutam
pela causa, o que, novamente, explicita uma noção de pertencimento.
O terceiro objetivo proposto – identificar as percepções dos sujeitos de pesquisa em
relação às ações realizadas pelo governo em prol da conscientização da violência
contra lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros – permitiu concluir que a maioria dos
entrevistados não ouviu falar a respeito da criminalização da LGBTfobia por nenhum
canal de comunicação e que não possui muitos conhecimentos das medidas e
procedimentos que devem tomar caso seja vítima da LGBTfobia.
Nem um respondente tinha conhecimento do canal de denúncia “Disque 100”,
disponibilizado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH). A maioria afirmou que o meio mais seguro e confiável para fazer uma
denúncia ou procurar seus direitos por meio das instituições e organizações não
governamentais voltadas para a defesa dos direitos LGBTs.

Os respondentes afirmaram que existem poucas ações do governo em prol do público
LGBT. Quando existem, referem-se a ações relacionadas à transmissão de
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doenças sexuais. Os relatos revelam que as ações construídas pelo governo para a
conscientização da violência contra lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros sempre
são repudiadas pela sociedade.

No que concerne aos direitos adquiridos ao longo dos anos pelo público LGBT, os
relatos reconhecem: conquista do casamento homoafetivo, autorização de doação de
sangue de pessoas lésbicas, gays, transgênero e bissexuais e uso do nome social por
pessoas transgênero.

Outro aspecto evidenciado pelo estudo foi que, para todos os respondentes, as ações
governamentais em prol da conscientização acerca da LGBTfobia não são suficientes
para os propósitos almejados. Constata-se, pois, a necessidade de o governo
desenvolver mais campanhas de conscientização para a população. Nesse aspecto,
ressalta-se que essas campanhas devem ser pensadas em termos de uma mudança
comportamental ampla e relacionar-se a aspectos culturais arraigados,

que não

podem ser eliminados com facilidade.
No que se refere ao quarto objetivo – identificar e analisar os elementos que os
sujeitos da pesquisa consideram importantes para promover a conscientização da
população contra a LGBTfobia –, foi possível concluir que para a maioria dos
respondentes a conscientização da sociedade deve ser iniciada na base educacional,
uma vez que se trata de respeito à opção sexual e de vida de um indivíduo, e que a
melhor forma de construir essas ações seria por meio de campanhas transmitidas
nas redes sociais e, também, veiculadas na televisão e no rádio e por meio de
panfletos.

Os relatos evidenciaram que as campanhas deveriam ser mais reais, narradas por
pessoas que realmente vivenciaram uma história impactante e de vitória, e que o
governo deve oferecer mais informações e suporte ao público LGBT, a fim de ampliar
o espaço desses indivíduos na sociedade. Para os respondentes, a soma das
campanhas para a sociedade e do apoio ao público LGBT seria uma estratégia mais
assertiva no combate a este problema social. Não ficaram claras as ações específicas
que este público entende como mais assertivas. Diante disso, emerge um interesse
para pesquisas futuras. Diante disso, emerge um interesse para
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pesquisas futuras.
● Limitações da pesquisa

A seleção apenas de indivíduos vinculados ao público LGBT restringiu a percepção
dos demais indivíduos da sociedade, tornando-se necessários que futuros estudos
considerem a coleta de dados de sujeitos héteros e adotem uma abordagem
quantitativa para o confrontamento dos dados obtidos.
● Contribuições da pesquisa

Do ponto de vista acadêmico, este estudo contribui para a literatura referente à
temática “marketing macrossocial”, na medida em que aborda o estigma associado ao
público LGBT, pouco explorada, principalmente na realidade brasileira. Considerando
que a pesquisa analisou a percepção dos atores dos níveis midstream e downstream
frente as ações desenvolvidas pelo nível upstream, envolvendo uma abordagem
macrossocial, a pesquisa realizada possibilitou fomentar discussões acadêmicas
sobre o tema em questão.

No âmbito social, as inferências decorrentes dos resultados podem permitir o
desenvolvimento de ações governamentais mais eficientes e eficazes em relação à
conscientização da LGBTfobia, possibilitando reduzir os índices de mortalidade,
agressão física e verbal e incrementar o desenvolvimento de políticas públicas
voltadas para a melhoria de vida do público LGBT.

Essa pesquisa permite também a melhoria da gestão e desenvolvimento de ações
para instituições não governamentais, a criação de programas assistenciais, suporte
psicológico e orientações jurídicas para os sujeitos do nível downstream.
● Sugestões para trabalhos futuros

Sugere-se estudos voltados para a relação do efeito das ações realizadas por
empresas privadas frente às governamentais; pesquisas sobre o pink money e a forma
de mostrar respeito e admiração à causa LGBT; aprofundamento a respeito da
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empregabilidade do público LGBT; adoção infantil e paternidade do público LGBT.
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE
O quadro 11 apresenta as questões norteadoras relativas à entrevista que será
realizada com os sujeitos pesquisados.
Quadro 11: Roteiro para Entrevista em Profundidade
Perguntas
O que LGBTfobia significa para você?
Você já sofreu algum tipo de preconceito? Se sim, como foi? Você teve
algum tipo de ajuda durante essa situação?
Há quanto tempo está trabalhando nesta área?
Experiências e Motivações Você já atendeu gays, lésbicas, transgênero e bissexuais vítimas de
preconceito? Se sim, você poderia relatar algum acontecimento que
marcou.
Dimensões
LGBTfobia

Visão Crítica

Como e em quais momentos você interage com o público LGBT para a
realização das suas atividades?
Como essas interações influenciam o seu trabalho?
As campanhas de marketing desenvolvidas pelo governo influenciam
nas suas atividades?
Na sua opinião, existem entraves contra o público LGBT no Brasil? Se
sim, quais?
Você presenciou alguma mudança na legislação estando no cargo
atual? Se sim, qual e como isso afetou o seu trabalho?
Se você tivesse o poder de alterar algo no seu trabalho hoje, o que
seria?
Quais as iniciativas que você considera mais importantes promovidas
pela sua organização de conscientização contra a LGBTfobia?
Comente o porquê.
Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

124

APÊNDICE B – ROTEIRO PARA HISTÓRIA ORAL TEMÁTICA
O quadro 12 apresenta as questões norteadoras relativas à História Oral Temática
que será realizada com os sujeitos pesquisados.

Dimensões
Orientação
Sexual
Experiências e
Motivações

LGBTfobia

Sociedade

Informações

Campanhas
Governamentais

Modelo Ideal

Quadro 12: Roteiro para História Oral Temática
Perguntas
1. Em relação a sua orientação sexual, em qual momento você permitiu
vivenciá-la?
2. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Se sim, como foi? Você teve
algum tipo de ajuda durante essa situação?
3. Você conhece alguém que já sofreu algum tipo de preconceito ou
discriminação pela orientação sexual?
4. O que você pensa a respeito da LGBTfobia?
5. Na sua opinião, qual o tipo de ajuda/orientação que o público LGBT deve
buscar para lidar com essa situação?
6. Em sua cidade, estado e no Brasil, o que você acha das condições de vida
dos LGBTs?
7. Em sua opinião, quais são os principias problemas, desafios e conquistas
para o público LGBT?
8. Na sua opinião, a sociedade recebe informações acerca da LGBTfobia?
9. Você acha que a sociedade, de maneira geral, é esclarecida a respeito da
LGBT fobia? Se não, como mudar esta realidade?
10. Na sua opinião, o governo, a sociedade, a religião, entre outros atores
sociais influenciam à LGBTfobia?
11. Você conhece a lei de criminalização da LGBTfobia?
12. Você acredita que líderes religiosos e líderes políticos podem contribuir
positivamente ou negativamente para a causa LGBT?
13. Na sua opinião, a falta de estatísticas oficias da LGBTfobia podem
prejudicar o entendimento da realidade o público LGBT local?
14. Você já viu ou ouviu alguma campanha contra LGBTfobia? Você se lembra
claramente da mensagem veiculada?
15. Como você avalia a atuação das campanhas governamentais contra a
LGBTfobia?
16. Como você avalia a atuação do governo no que se refere a LGBTfobia?
17. Na sua opinião, existem entraves na conscientização contra a LGBTfobia
no Brasil? Se sim, quais?
18. Em sua opinião, qual o principal motivo para a LGBTfobia?
19. Na sua opinião, como seria o processo ideal, para conscientização para
respeito o público LGBT?
20. Se você fosse responsável, qual seria a campanha/modelo ideal para essa
conscientização?
Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

