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Mudanças sociais

Impulsionadas pelo aumento de visibilidade de

Indivíduos (portugueses e estrangeiros) com orientações sexuais não-normativas

Eventos de natureza social e política sobre estes assuntos, a nível nacional e 
internacional



Normaliza e desmistifica os conceitos debatidos

Fornece informação concreta

Visibilidade social

Comunicação 
social

Visibilidade



Agenda setting theory 
(McCombs & Shaw)

Cultivation theory 
(Gerber, Gross, Organ, Signorielli)

Comunicação social

Assuntos com maior visibilidade 
na comunicação social 

Considerados mais importantes 
pelo público

Comunicação social

Conceções da 
realidade social 

do público



Objetivo

Refletir sobre o enquadramento social e político
do conceito de homossexualidade em 20 anos
de publicação de fonte de notícias reconhecida
(Jornal Expresso) 



Metodologia

Palavra-chave

Homossexualidade
Homossexual
Gay
LGBT
Casamento homossexual
Casamento gay
Adopção homossexual
Co-adopção

Arquivo.pt

Expresso
online

190

20

210 notícias
(1997-2017) 
recolhidas e 
analisadas

Nota: Exclusão de comentários a notícias feitos pelo público e de comentários que 
associavam o conceito a pedofilia (Ex.: todas as referências ao caso Casa Pia)





Análise

Qualitativa

Classificar textos em 8 categorias

Aceder à essência dos significados 
de cada peça jornalística

Criar uma grelha complementar de 
análise e  compreensão do discurso 
produzido

Quantitativa

Avaliar quantidade de artigos 
sobre o tema “Homossexualidade”

Distinguir produção nacional e 
internacional

Comparar eventuais tendências 
temáticas através do tempo







Conteúdos jurídico-políticos



Conteúdos sociais



Conteúdos discriminação/agressão

Morto como um coiote







Panorama

Análise ao arquivo de notícias permite observar:

Tendência de aumento da discussão deste tópico
nas peças do Expresso ao longo do tempo

Coincidente com emergência de mudanças
sociais nacionais



Panorama
Normalização da homossexualidade

(Personificação)
Sensibilização para experiências negativas

vivenciadas por homossexuais

Figuras públicas (particularmente políticos, tanto
portugueses como estrangeiros) assumem-se

“A nova caça às bruxas americana” (EUA, 1998)

Debate sobre as “novas famílias gay” (2004) “Morto como um coiote” (EUA, 1998)

Valorização das “famílias arco-íris” (2015)
“Condenação do homicídio por bullying 

homossexual” (EUA, 2012)

Uma equipa de râguebi masculina composta por 
atletas homossexuais (2016)

“Perseguição do movimento LGBT” na Rússia
(2012)

“Suicídio por bullying” (EUA, 2012)

“LGBT são uma doença, não um direito” 
(Indonésia, 2016)



Social Político

Conclusões

Representação da homossexualidade no arquivo de 
peças jornalísticas analisado não existe em vácuo

Documentação do desenvolvimento deste fenómeno

Momentos intensos de mudança política e social em
Portugal & reações institucionais e sociais aos mesmos

Contraste com realidades internacionais

Tema permanentemente em agenda

Condições necessárias à contínua mudança social

Histórico

Ideológico

de produção 
jornalística sobre a 
homossexualidade 

nos últimos 20 anos

Arquivo


