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Resumo:  Este trabalho pretende evidenciar as tensões, limites e possibilidades da interação
entre os conhecimentos dos especialistas e dos leigos nas atuais democracias deliberativas.
Para tanto, abordará parte do debate público ocorrido em uma reportagem de jornal impresso
a respeito da Lei n.º 14.170, que “determina a imposição de sanções a pessoa jurídica por ato
discriminatório praticado contra pessoa em virtude de sua orientação sexual”, sancionada em
janeiro de 2002. A “Lei Anti-homofobia” mineira mobilizou tanto opiniões de advogados,
juristas e juízes quanto as do público leigo concernido – militantes e não-militantes do
coletivo GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros). O estudo trará algumas linhas de
mentalidade dos diferentes atores sobre a lei e problematizará o papel da mídia tanto como
esfera de visibilidade pública quanto esfera de discussão pública.
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Introdução

“É sempre bom recordar que não se

devem tomar os outros por idiotas”

Michel de Certeau

O conhecimento obtido por meio da experiência do dia-a-dia parece, à primeira vista,

pouco rico se comparado àquele adquirido por meio de uma formação sólida, coerente e

científica da Academia. Não é raro encontrar quem os situe em campos opostos, excludentes,

geralmente, posicionando o conhecimento de cientistas e especialistas em um nível superior

ao conhecimento do homem comum, que deve ser ou “domesticado”, se pensarmos em uma

posição conservadora, ou “burilado”, se pudermos falar em uma posição mais moderada. Mas
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a concepção que repousa sobre as duas idéias é a de o homem comum precisa ser “ensinado”

e de que seu conhecimento adquirido pela experiência pouco tem a ver com esse processo.

Evidentemente, essas idéias genéricas aqui esboçadas visam mais a uma ilustração do

que retratar os termos em que a discussão atual ocorre. A questão central é: o alto grau de

especialização que o conhecimento científico atingiu hoje tende a inviabilizar ou a prejudicar

o processo deliberativo nas democracias contemporâneas? A inevitável segmentação dos

saberes é incompatível com a noção de debate público em que as pessoas são chamadas a

expor seus pontos de vista sobre assuntos que lhes dizem respeito? Quem sabe mais sobre a

saúde do paciente: o médico ou o próprio paciente que conhece seu corpo? Quem está mais

apto a decidir o destino das verbas de um município: técnicos capacitados ou a própria

comunidade? As tensões entre os conhecimentos de especialistas e de leigos perpassam as

situações mais cotidianas, mas também trazem profundas conseqüências nos rumos políticos e

econômicos de cidades, estados e nações.

No campo político, podemos apontar duas diferentes visões a respeito do processo de

inclusão de cidadãos nos processos deliberativos. A primeira acredita que há a necessidade de

capacitar o homem comum, por exemplo, por meio da educação formal, tornando-o apto ao

debate público. A outra visão indica que o problema não está na capacidade ou incapacidade

do cidadão de discutir os temas que lhe dizem respeito, mas de como seu acesso à esfera

pública é facilitado ou negado. Não se exige do cidadão que tenha profundos conhecimentos

técnico-científicos sobre o assunto que vai discutir. Nesta segunda concepção, o pré-requisito

é a abertura da esfera pública para considerar os diferentes pontos de vista de modo equânime.

Essa concepção soa mais justa à realidade e, a meu ver, trata com o devido respeito o

conhecimento e a experiência do homem comum.

A complexificação das sociedades contemporâneas tem contribuído tanto para a

divisão social do trabalho entre especialistas e leigos (divisão cognitiva do trabalho) quanto

para uma pluralização dos estilos de vida, de modo evidente (mas não apenas) para o

fortalecimento de identidades sexuais alternativas. “Na medida em que a sociedade civil nos

países ocidentais se torna mais complexa, mais diferenciada, mais auto-confiante, as

comunidades lésbica e gay têm se tornado parte importante desta sociedade” (Weeks,

1999:69-70). Desde o momento em que movimentos sociais organizados por e para esses

grupos reivindicam direitos - de mecanismos que os protejam de discriminação no trabalho
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até uma lei que garanta a livre manifestação de afeto em ambientes públicos (caso da Lei

Estadual 14.170, enfocada neste artigo) - eles promovem um alargamento da esfera pública ao

incluir no debate público novos personagens com novos temas. Essa ampliação passa pela

mídia.

“Os movimentos sociais e as associações voluntárias têm uma
relevância crescente na ampliação das fronteiras do político ao
redefinir quem pertence à polis. É justamente nesse momento que a
dimensão pública se associa com a dimensão mediática na medida em
que a disputa pelo que é política se torna simultaneamente uma
disputa por aquilo que pode adquirir visibilidade” (Avritzer, 2000:68).

No Brasil, o I Encontro Brasileiro de Grupos Homossexuais Organizados ocorreu em

abril de 1980, contando então com os noves grupos organizados que existiam no país

(Trevisan, 2000:353). De lá para cá, o número tem aumentado bastante e surgiram revistas,

sites, jornais voltados exclusivamente para esse coletivo, além de colunas em periódicos de

grande circulação. “Na última década do século XX, deve-se apontar ainda um ganho político

significativo na questão da legislação brasileira sobre direitos homossexuais. Por todo o país,

inúmeras Comissões de Direitos Humanos passaram a incluir a questão homossexual em suas

preocupações” (Trevisan, 2000:383).

Paralelamente a esses mudanças político-sociais na sociedade brasileira, os intelectuais

e a Academia têm prestado maior atenção à homossexualidade, ainda que o interesse não seja

de agora1. Em 2002, foi constituída juridicamente a Associação Brasileira dos Estudos da

Homocultura (Abeh), que promoveu seu primeiro congresso em agosto daquele ano. A Abeh

surgiu de um grupo de estudiosos que compartilhavam interesses comuns, mas que, até a

segunda metade da década de 90, produziam isoladamente. Entre os objetivos da associação,

está “estimular pesquisadores universitários de diferentes áreas e instituições acadêmicas, no

intuito de construir saberes interdisciplinares, incorporando várias áreas do conhecimento nas

discussões sobre homocultura”2 (Garcia e Santos, 2002:11).

                                                
1 Como recorda Denilson Lopes, “há registros de trabalhos sobre o tema desde a segunda metade do século XIX, mas o que
marca a produção contemporânea é uma dupla articulação entre matrizes estrangeiras, notadamente francesa e sobretudo
norte-americana, e uma trajetória dos estudos e movimentos gays no Brasil” (2001:119). Lopes coloca como marco os anos
70, quando a abertura política possibilitou um desenvolvimento do movimento gay no país e quando, na universidade,
antropólogos “vão apresentar a homossexualidade sob um novo ângulo, liberando-a definitivamente de preconceitos médicos,
jurídicos e religiosos” (2001: 122).
2 De acordo com Garcia e Santos, o termo “homocultura” aparece, pela primeira vez, no I Worldwide Conference about
Homoculture, promovido pela International Lesbian Gay Association, que ocorreu em Estocolmo, em 1998. Segundo os
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O olhar da Comunicação pode trazer relevantes contribuições para tais estudos ao

inserir no plano relacional os discursos dos diversos interlocutores envolvidos, considerando o

papel da mídia3. Este trabalho pretende esboçar uma contribuição aos estudos sobre esfera

pública, identidades alternativas e realidade sociopolítica brasileira. O propósito é clarear

conceitos sobre divisão cognitiva do trabalho e formas de interpretação dos dispositivos legais

por especialistas e pelo coletivo do público concernido.

Tensões entre os conhecimentos do especialista e do leigo

As atuais sociedades democráticas e pluralistas têm apresentado, cada vez mais, um

acentuado processo de divisão cognitiva do trabalho4, no qual o conhecimento dos

especialistas mostra-se distinto do conhecimento dos leigos5 – não raras as vezes, os dois

conhecimentos encontram-se em franca oposição6. Essa divisão de saberes, longe de apenas

representar um corte epistemológico no conhecimento (onde começa o conhecimento do

especialista terminaria o do senso comum) afeta diretamente a própria dinâmica do processo

democrático, principalmente, num modelo deliberativo de democracia, em que podemos

destacar o conceito normativo de Habermas de esfera pública. “A definição habermasiana de

esfera pública como a argumentação pública, conduzida com racionalidade, aberta, revisável e

orientada pelo princípio do melhor argumento é perfeitamente adequada à concepção de

democracia deliberativa...” (Gomes, 1997:217).

                                                                                                                                                        
autores, “a noção de homocultura emerge de uma dinâmica discursiva ao imbricar homoerotismo e cultura como uma
rede de conversações que comporta a maleabilidade dos argumentos acerca das minorias sexuais”(2002:7).

3 No Curso de Mestrado em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, foram recentemente defendidas
as dissertações O estilo Sui Generis de vida gay: identidade e esfera pública, de Marcus Antônio Assis Lima, e Da esfera
cultural à esfera política: a representação de grupos de sexualidade estigmatizada nas telenovelas e a busca por
reconhecimento, de Ângela Cristina Salgueiro Marques.

4 Iris Young, em seu livro sobre políticas da diferença, enfoca também a divisão do trabalho, mas em um sentido diverso do
que tratamos aqui. A autora lida e questiona aquela divisão de trabalho em que alguns planejam e outros executam. Young
ressalta: “Eu não estou criticando a especialização como tal. Por especialização entendo o desenvolvimento e a consolidação
de habilidades técnicas, artesanais, sociais ou organizacionais particulares para a realização de fins especializados e alocação
de tal trabalho especializado a pessoas treinadas naquelas habilidades” (1990:216). Nosso estudo trata justamente dessa
última divisão do trabalho, mais especificamente, do conhecimento especializado de advogados, juristas e juízes em
contraponto ao senso comum do público leigo.
5 De acordo com o Novo Aurélio, leigo é aquele “que é estranho ou alheio a um assunto; desconhecedor” (1999:1197).
6 “Há muitos tipos de especializações, e o que conta em qualquer situação em que o especialista e o leigo se confrontam é um
desequilíbrio nas habilidades ou na informação que – para um determinado campo de ação – torna alguém uma ‘autoridade’
em relação ao outro” (Giddens, 1997:105). Giddens define o especialista como “qualquer indivíduo que pode utilizar com
sucesso habilidades específicas ou tipos de conhecimento que o leigo não possui” (1997:105).
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Se tivermos em mente que um dos pré-requisitos desse modelo é a capacidade do

cidadão de, por meio de oportunidades iguais e livre acesso à esfera pública, influenciar os

rumos dos debates públicos que afetam sua vida, então, a divisão cognitiva do trabalho impõe

sério risco ao modelo. Essa divisão não apenas distingue conhecimentos, mas também os

hierarquiza, em prejuízo do saber leigo, que se vê, muitas vezes, desautorizado frente a

conhecimentos mais científicos e técnicos. É o discurso do médico que, muitas vezes,

sobrepõe-se ao do paciente, são as leituras de juristas a respeito de uma lei que abafam, não

deixam aflorar outras interpretações.

Portanto, o leigo pode perder o controle de aspectos da sua vida comum, o que,

consequentemente, faz com que a balança das relações políticas tenda, em alguns momentos,

a cair para o lado dos especialistas.
“As assimetrias sociais herdadas na divisão comunicativa e cognitiva
do trabalho ameaçam curto-circuitar o processo deliberativo, tornando
impossível para cidadãos terem iguais oportunidades para influenciar
muitas decisões, para expressar opiniões livremente e efetivamente, e
ter suas razões consideradas completa e justamente” (Bohman,
1996:48).

De acordo com Bohman, aqui a concepção de democracia deliberativa, que enfatiza o

aspecto da participação, corre perigo. A divisão cognitiva do trabalho pode levar a

hierarquização de saberes ou ainda cair em uma tecnocracia, situação em que apenas o

conhecimento dos especialistas estaria apto a interferir no dia-a-dia tanto de especialistas

quanto de leigos. Essa última situação vai de encontro ao modelo de democracia deliberativa

ao reduzir o acesso à esfera dos debates públicos àqueles iniciados. Desse modo, o acesso à

informação corresponderia o acesso à esfera pública.

Entre os fundadores da sociologia moderna, foi Weber quem destacou o papel do

especialista na modernidade. A vivência cotidiana manteria a espontaneidade apenas dentro

dos limites rígidos (“no perímetro da gaiola”) da racionalidade burocrática (Giddens,

1991:139). Para Giddens, essa concepção encontra muitos defensores. “A imagem é bastante

poderosa e tem, é claro, se destacado tanto na literatura ficcional do século XX como mais

diretamente, nas discussões sociológicas” (1991:139).

Autores contemporâneos têm desafiado essa perspectiva, como o próprio Giddens.

Evidentemente, esse autor reconhece o papel cada vez mais importante dos especialistas – ou
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sistema de especialistas – da sociedade atual. “Por sistemas peritos quero me referir a sistemas

de excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes

material e social em que vivemos hoje” (Giddens, 1991:35). Os sistemas peritos promoveriam

mecanismos de desencaixe porque removeriam as relações sociais das imediações do

contexto. Mas, para o autor, se há desencaixe, há também reencaixe, uma vez que o público

leigo apropria-se continuamente da perícia técnica (dominando alguns de seus princípios) em

suas atividades rotineiras. Giddens ressalta ainda que “mudanças na natureza da vida

cotidiana também afetam os mecanismos de desencaixe, numa interação dialética”

(1991:144).

Bohman também problematiza a relação especialistas/público leigo no intuito de

mostrar que essa interação não é fácil ou imediata. O autor, citando Shapiro, ressalta que o

problema não é apenas de acesso à informação, mas também da constatação de que

 “não somos capazes de fazer diagnósticos, testar a qualidade da
comida e drogas antes de ingeri-las, conduzir teste estruturais em
arranha-céus antes de entrar neles ou realizar checagens seguras de
elevadores, automóveis ou aviões antes de embarcar neles”  (Shapiro
apud Bohman, 1996:51).

No entanto, Bohman enfatiza a importância dessa divisão do trabalho, que também

traz benefícios, por exemplo, criando uma interdependência entre os atores sociais, e mesmo

de sua necessidade para as sociedades contemporâneas, já as checagens seguras de

elevadores, automóveis e aviões, por exemplo, requerem a figura do especialista. Ora, os

argumentos soam pertinentes se concordamos que é impossível qualquer pessoa manter-se

informada a respeito de todo conhecimento científico atual, devido a enorme produção e a

rapidez com que ela ocorre. Em suma, hoje não há como todos saberem de tudo (se é que em

algum dia isso foi possível). Portanto, essa divisão do trabalho faz-se necessária, mesmo que

em um contexto de interação difícil entre especialistas e leigos.

Difícil, mas não impossível, como salienta Bohman, já que tanto especialistas quanto o

público leigo podem compartilhar uma experiência cultural e até mesmo uma experiência

política. Cidadãos bem-informados podem ainda diminuir a distância entre os saberes

adquirindo um conhecimento reflexivo sobre as estruturas de trabalho dos especialistas. O

autor, portanto, promove um contraponto ao risco de essa divisão de trabalho produzir
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especialistas ativos versus público leigo apático. Essa perspectiva de Bohmam aproxima-se

da de Giddens e de seu conceito de reflexividade. Para esse autor, “a reflexividade da vida

social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e

reformadas à luz de informação renovada sobre estas próprias práticas” (Giddens, 1991:45).

Portanto, o ponto crucial não seria combater a divisão do trabalho (seja pela

inexegüibilidade da tarefa, seja porque essa divisão apresenta vantagens). A questão é criar

possibilidades de acesso à deliberação nos vários níveis para os afetados, “incluindo a

deliberação sobre a própria divisão do trabalho, tanto quanto às normas e as definições

envolvidas na atividade de adquirir conhecimento” (Bohman,1996:54).

Diferentes lógicas de mentalidade

A Lei Estadual 14.170, cujo projeto teve autoria do deputado João Batista de Oliveira,

foi sancionada pelo governador Itamar Franco em janeiro de 2002. A lei “determina a

imposição de sanções a pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra pessoa em

virtude de sua orientação sexual”. Reportagens e artigos apareceram em jornais mineiros

tratando do assunto e dando voz tanto a juristas, advogados e juízes quanto membros do

coletivo GLBT – Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros.

Julgamos válido fazer duas distinções dentro do coletivo GLBT. A primeira consiste

em separar militantes de não-militantes por pressupormos que os indivíduos engajados

politicamente tendem a ter um discurso mais objetivo, racionalizado, com menos

ambigüidades do que o discurso dos não-militantes. Ocupando lugar de destaque na arena

pública, os militantes tendem a se manter informados sobre os temas que se referem à sua

causa e a aprimorar seus argumentos, uma vez que suas opiniões estão sempre postas à prova

seja pelos seus representados, seja por outros atores da esfera de debate público. Por outro

lado, a elaboração do discurso do não-militante tende a ser difusa, calcada na sua experiência

do dia-a-dia e em informações dispersas. Cabe nos perguntar se a mídia está atenta a essas

diferenças.

A segunda distinção tem o intuito de trazer a variável classe. Acreditamos que, dentro

do espectro GLBT, seria rico focar dois grupos específicos: gays e travestis/transexuais.

Cientes de que deixaremos de lados especificidades relacionadas às lésbicas e aos bissexuais,
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optamos pelos sub-grupos gays e travestis por trazermos para a pesquisa tanto a experiência

de um grupo relativamente integrado ao mercado de trabalho formal (caso dos gays) quanto

de um grupo que tem a prostituição como alternativa à exclusão do mercado de trabalho

formal (caso dos travestis). É claro que encontramos, em nossa sociedade, gays que se

prostituem e travestis inseridos em um mercado formal, mas não podemos negar que a

inserção no mercado de trabalho para esses últimos mostra-se mais difícil uma vez que

trazem, no próprio corpo, as evidências de sua diferença, tornando-se alvos mais acessíveis

para a discriminação.

Definidos os públicos, vale estar atento às principais polêmicas, os argumentos pró e

contra, os tipos de argumentação (“lógicas”, “linhas de justificação”...) a respeito do projeto e

da respectiva lei. Há concordância entre os discursos dos atores envolvidos, ou seja,

especialistas (advogados, juristas...), líderes do movimento e membros do coletivo? Partimos

da premissa de que o termo “coletivo”7 é o mais adequado quando se fala de homossexuais, já

que esses indivíduos situam-se em diferentes classes sociais, comunidades, regiões

geográficas e etnias, como ressalta José Reinaldo Lopes (2000:98). Sanchis (1997) explica

com precisão a noção de “lógicas de mentalidades”:

                                                
7 Coletivo (ou coletividade), agregado, grupo e comunidade são conceitos próximos, mas distintos, com aplicações diferentes
para este estudo. Como nos lembra o Dicionário de Sociologia, de Allan G. Johnson, cabe considerar o termo agregado
como “um conjunto de pessoas que se pode considerar como um todo simplesmente porque estão no mesmo lugar na mesma
ocasião”. É o caso, por exemplo, de pessoas que andam em uma rua (1997:6).
O mesmo dicionário define grupo como “um sistema social que envolve interação regular entre seus membros e uma
identidade coletiva comum (1997:118) (grifo nosso). Um time de futebol seria um exemplo de grupo seja por seus encontros
regulares, seja pelo seu senso de “nós” que o distingue de outros times. Embora gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros
possam ter um senso de “nós” (principalmente se considerarem que “eles” são os heterossexuais), fica difícil vê-los como um
grupo se levarmos em conta o aspecto de “interação regular”. Vale lembrar que esses indivíduos se encontram em diferentes
classes sociais, comunidades, regiões geográficas e etnias (Lopes, 2000:98), às vezes, até desconhecendo a realidade de
outros gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros.
O termo comunidade é evitado aqui por sua ambigüidade, expressa pelo Dicionário do Pensamento Social do Século XX:
“Um dos conceitos mais vagos e evasivos em ciência social, a idéia de comunidade continua a desafiar uma definição
precisa” (1996:115). Mesmo ambíguo, em algumas obras sociológicas, o termo retém ainda a concepção de F. Tönnies,
apresentada e questionada pelo Dicionário Crítico de Sociologia:  “À sociedade (Gesellschaft), fundada na estrita
individualidade de interesses, que evoca a concepção hobbesiana do choque de egoísmos, opõe-se a comunidade
(Gemeinschaft), estabelecida na identidade substancial de vontades...” (1993:73). O Dicionário do Pensamento Social do
século XX apresenta uma definição que caminha no mesmo sentido: “No mínimo, comunidade geralmente indica um grupo
de pessoas dentro de uma área geográfica limitada que interagem dentro de instituições comuns e que possuem um senso
comum de interdependência e integração” (1996:115). Mesmo que a necessidade de ter uma área limitada para se falar em
comunidade seja hoje colocada em questão, a noção parece não dar conta do caráter transversal dos indivíduos que se situam
no GLBT. O termo comunidade, entretanto, pode se referir àqueles indivíduos que freqüentam o chamado “meio gay” ou
simplesmente “meio” (bares, boates, saunas..., ou seja, os espaços de convivialidade para os GLBT).
Por fim, a noção de coletivo ou coletividade traz benefícios por  se consistir em “pessoas que se consideram pertencentes a
uma unidade social identificável (...)Ao contrário do grupo, porém, a coletividade carece de padrões regulares de interação
entre seus membros” (Dicionário de Sociologia, 1997:42).
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“´Lógica` ... Não uma teoria, uma doutrina, uma síntese explícita e
coerentemente sustentada. Mas o reconhecimento pelo analista do laço
lógico que, em princípio, mantém entre si várias afirmações presentes
no campo empírico, e a explicitação do raciocínio lógico que, as
unindo implicitamente, tende a orientar a ação”.

Por exemplo, é ilustrativa a reportagem intitulada “Lei Estadual tem sentido

educativo”, do jornal mineiro O Tempo, de 19 de janeiro de 2002, publicada na página GLS,

dedicada ao coletivo GLBT. A reportagem traz quatro depoimentos – três de militantes (um

gay, uma lésbica e um transexual) e um do autor do projeto, deputado João Batista de

Oliveira, que aqui podemos considerar como a figura do especialista, já que, no seu dia-a-dia,

projetos e leis são seu material de trabalho. Seguem três depoimentos:

“Uma lei pela qual a minoria homossexual vem lutando há muitos
anos. O afeto em público era o mais claro exemplo de discriminação,
confundido com atentado ao pudor. Se todos os heterossexuais podem,
por que os homossexuais não podem demonstrar amor? Estamos
caminhando para uma grande evolução.” (Militante gay)
“Não sou preconceituosa, mas é preciso uma campanha de
conscientização, pois uma coisa é duas figuras masculinas ou
femininas trocarem carícias no centro de Belo Horizonte. Outra é
fazer isso na periferia. Devemos tomar cuidado.” (Militante
transexual)
“É um exercício de cidadania e vai se transformar em uma lei de
bolso, impressa em cartilhas e distribuída. Ela tem um sentido
pedagógico e vamos promover debates, ocupar espaços, academias,
escolas, para não deixá-la cair no esquecimento.” (Autor do projeto)

A fala do militante gay faz a distinção entre o coletivo homossexual e o heterossexual

(que se encontra na raiz do movimento dos GLBT) e a necessidade do tratamento igualitário

na manifestação do afeto, ciente de que, antes da aprovação lei, a manifestação de afeto entre

gays, lésbicas, bissexuais e transexuais vinha sendo considerada atentado ao pudor. Essa

informação, um tanto quanto específica, vem provavelmente da sua posição como membro de

uma organização que defende os direitos dos homossexuais e, portanto, recebe as reclamações

de indivíduos que acreditam ter sofrido alguma injustiça cometida, por exemplo, por uma

autoridade policial.

O que chama atenção na fala da militante transexual é a marcação que ela faz entre

centro de Belo Horizonte/periferia, evidenciando as diferenças entre a efetivação da lei nos
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dois contextos. O tom otimista que encerra a fala do militante gay é balanceado, na sua fala,

com uma ressalva: “...devemos tomar cuidado”.

Já o autor do projeto trata a lei em termos mais amplos e abstratos, como um

dispositivo em que toda a sociedade sai ganhando. “É um exercício de cidadania”, “tem um

sentido pedagógico”. Aqui, quem está sendo educado não são apenas os homossexuais, mas

toda a sociedade. Não é uma lei dos homossexuais, mas uma lei para a sociedade, que precisa

do apoio da própria sociedade, que se consegue por meio de sua conscientização (“vamos

promover debates”), para que seja efetiva.

À mídia coube o importante papel tanto como esfera de visibilidade pública quanto

esfera de discussão pública - nos termos de Wilson Gomes. A primeira seria “a cena ou o

proscênio social, aquela dimensão da vida social (‘política’ ou ‘civil’ diriam os antigos) que é

visível, acessível, disponível ao conhecimento e domínio públicos” (Gomes, 1997:213). Essa

esfera não produz os temas do debate, mas os disponibiliza, municiando discursos. O papel

dessa esfera da visibilidade não é neutro – muito pelo contrário. Vale lembrar a discussão de

Avritzer (2000:68) sobre movimentos sociais e associações voluntárias que o autor aponta que

“a disputa pelo que é política se torna simultaneamente uma disputa por aquilo que pode

adquirir visibilidade”. De modo mais específico sobre a relação homossexualidade e

visibilidade, Bourdieu nos lembra de que a negação da visibilidade caracteriza a forma

particular de dominação simbólica sobre os homossexuais. “A opressão como forma de

‘invisibilização’ traduz uma recusa à existência legítima, pública, isto é, conhecida e

reconhecida, sobretudo pelo Direito” (1999:143-144). A esfera da visibilidade, ressalta

Wilson Gomes, pode trazer para seu interior discussões que surgiram foram dela e dar

continuidade aos debates. Aí, instaura-se uma esfera pública mediática (esfera de debate

público nos media) cuja principal característica não é mais a exposição, mas a argumentação.

Portanto, esfera de visibilidade pública e esfera de discussão pública encontram-se

interligadas.

A reportagem de O Tempo acionou atores, trouxe falas, expôs idéias. De modo

inverso, também podemos afirmar que deixou de lado atores e falas e idéias. O visível e

invisível, o que foi trazido a público e o que foi ignorado, não apenas dão o tom da matéria,

mas também determinam a existência ou o apagamento de linhas de mentalidade e até de

sujeitos sociais. Na reportagem citada acima, notamos que nenhum leigo comparece. Quais
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seriam as possíveis contribuições de seu depoimento calcado na experiência pessoal?

Poderíamos sugerir: identificação com o leitor, compartilhamento das situações-problema

cotidianas ( o que não é pouco), como apareceu em outra reportagem do próprio jornal, no

caderno Cidades, de 25 de outubro de 2001:

“Na minha própria casa, na faculdade, nos lugares que freqüento. As
pessoas me encaram de um jeito diferente” (sic) (Ana Carolina).

“Devemos ter os mesmos direitos de outras pessoas. Quero entrar em
um bar com minha namorada e poder expressar meu carinho, sem ser
julgada. (A.C.)
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