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S099
VIOLÊNCIAS DE GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL 
EM CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19

Paulo Nassar
Universidade de São Paulo

& Marina M. Filippe
Universidade de São Paulo

TRANSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSGÊNEROS: 
NARRATIVAS PANDÊMICAS NA FOLHA DE S. PAULO

A pandemia da covid-19 ocasiona 
no escancaramento das desigualda-
des, sobretudo dos grupos socialmente 
minorizados. A população transexual, 
travesti e transgênero, sofre com a 
exclusão social e o impacto em qua-
lidade de vida antes mesmo da pan-
demia, mas pode ter este cenário 
agravado. A percepção se dá a partir 
de dados publicados pela Associação 
Nacional de Travestis e Transexuais 
(Antra), nos quais estima-se que 90% 
da população se prostitui devido à difi-
culdade de inserção no mercado formal 
de trabalho por deficiência na qualifica-
ção profissional causada pela exclusão 
social, familiar e escolar. Além disso, o 
Brasil é considerado o país que mais 
mata essa população, uma disparidade 
alarmante quando se realizada a maior 
Parada LGBTI+ do mundo.

O artigo objetiva analisar por meio 
das notícias no jornal Folha de S. Paulo, 
no mês de junho de 2020, o impacto 
da pandemia sobre este grupo popula-
cional. O recorte se dá uma vez que ao 
fim de maio do ano anterior a Folha de 
S. Paulo, jornal de maior circulação no 
Brasil, passou a contar com uma editora 
de diversidade. O procedimento meto-
dológico faz o recorte no mês de junho 
quando:

– Primeiro ano completo de um cargo 
de editora de diversidade no jornal;

– Mês do Orgulho LGBTI+, quando a 
imprensa tradicionalmente aborda mais 
a diversidade sexual e de gênero;

– Junho, até aquele momento, havia 
tido a maior média de mortes diárias 
já registrada no Brasil em um mês em 
toda a série histórica iniciada em 1979 .

A construção dessas narrativas é 
investigada por meio da análise das 
notícias selecionadas a fim de com-
preender se há marginalização e pre-
cariedade nos relatos sobre o grupo 
populacional trans. Estima-se que as 
notícias possam contribuir com a repro-
dução da realidade por meio do recorte 
narrado ou com a construção dela.

O estudo objetiva oferecer conceitos 
de performatividade de gênero a partir 
de autores como Butler e Scott, fazendo 
ainda referência aos diferentes grupos 
sociais categorizados entre mulheres, 
negros e LGBTI+ bem como suas refe-
rências históricas. Para a análise de 
conteúdo das notícias selecionadas se 
utilizam técnicas como as propostas por 
Bardin na obra Análise de Conteúdo. 
Isto se dará também a partir do conhe-
cimento de teorias do jornalismo.

Entre os resultados parciais, sabe-se 
que em junho de 2020 foram veicula-
das 47 notícias no portal da Folha de S. 
Paulo ao utilizar o termo “trans”. Destas, 
ao menos cinco abordam: miséria, lgbt-
fobia e impacto do isolamento social na 
população trans.
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