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INTRODUÇÃO 
 

As sexualidades não normativas foram reprimidas de maneira latente no decorrer do 

tempo em distintas espacialidades. Neste trabalho, analisamos como a 

homossexulidade foi reportada pela revista Veja no período de censura da ditadura e 

de valorização da chamada "moral e bons costumes" fazendo com que estes sujeitos 

fossem categorizados como subversivos. A justificativa deve-se a relevância 

historiográfica e social do tema contribuindo com a produção de saberes que vão além 

da heteronormatividade, e capazes de proporcionar um conhecimento inteligível que 

contribua com a redução das desigualdades e preconceitos.  

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Esta pesquisa faz parte de uma investigação que está sendo desenvolvida junto ao 

Programa de Pós-Graduação em História. Trata-se de analisar a homossexualidade a 

partir da imprensa identificando nesta fonte possibilidades de entendimento do tema 

a partir da publicação de reportagens que associam e trazem o sujeito homossexual 

como pauta ou personagem das discussões empreendidas. Nesse intento, utiliza-se a 

revista Veja surgida em 1968. A fonte está disponível on-line e nos permite acesso a 

todas as edições. Realiza-se uma pesquisa por amostragem com edições de ambos os 

anos e em diversas seções onde é possível verificar a diversidade de espaços e 

temáticas que envolvem os homossexuais. Metodologicamente nos orientamos pela 



 

 

análise de conteúdo partindo do conteúdo explícito analisado em sintonia com o 

implícito.  

Algumas das concepções que orientam o olhar lançado partem da categoria gênero, 

entendida enquanto uma construção cultural e não biológica. Judith Butler (2017) nos 

alerta da performatividade e da afronta ao gênero esperado que faz com que os 

sujeitos avancem esse modelo que costuma ser apresentado como o ideal.  

Nesse sentido, mesmo no período ditatorial os homossexuais também figuraram nas 

páginas dos periódicos, como a revista Veja, assinalando o quanto estas questões de 

gênero foram latentes no período. Mesmo com o esforço da censura em controlar 

essas questões morais, como podemos verificar no trabalho de Renan Quinalha (2017), 

o tema foi apresentado aos leitores e permite análises que possibilitam evidenciar a 

forma como foram reportados. Não esquecendo que esses sujeitos foram associados a 

"ameaça" comunista, como um grupo que queria subverter a ordem moral, numa 

extensão desses ideais revolucionários, sendo que os que demonstrassem um 

posicionamento positivo em relação a homossexualidade eram acusados por 

pensarem que isso a estimularia (COWAN, 2015).   

Nesta fase da pesquisa estamos coletando os dados temáticos para análise 

quantitativa que será associada a qualitativa. A união dessas ferramentas nos dará 

uma dimensão mais aproximada da maneira como a revista Veja publicou e 

posicionou-se diante da homossexualidade no período em estudo.    

 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
A pesquisa em desenvolvimento demonstra a menção aos homossexuais em distintos 

espaços na revista e vinculados a diferentes temáticas. As mesmas revelam um cenário 

de disputas acionadas por distintas  vozes que apresentam argumentos pró e contra a 

homossexualidade. A imprensa enquanto fonte nos permite entrar em contato com 

este cenário conturbado e pormenorizar as reportagens que ganham visibilidade 

pontuando os ditos e não-ditos a respeito dessa sexualidade dissidente a 

normatividade.  
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