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RESUMO 

 

Objetivo: Partindo do pressuposto que as relações sociais são determinadas pelos fatores 

históricos, sistema econômico, regime político e estrutura social, elaboramos esta pesquisa com 

o objetivo de desvelar em que medida a eleição de um governo conservador, em 2018, no Brasil, 

tem influenciado as relações sociais no ambiente de trabalho, especialmente no que tange aos 

grupos não-hegemônicos. 

Metodologia: Realizou-se uma pesquisa empírica delimitada a mulheres e indivíduos 

LGBTQIAPN+, que trabalham nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro.  

Quando devidamente autorizados, gravamos e transcrevemos as entrevistas, as quais foram 

submetidas à Análise Crítica do Discurso (ACD). 

Resultados: A partir dos três eixos de análise (texto, discurso e prática), a prática social revelou 

que as noções de poder, ideologia e hegemonia se fizeram presentes nas narrativas dos 

entrevistados, os quais estão (cons)cientes de que a atual ideologia predominante no país 

produz, naturaliza e legitima discursos de ódio, os quais têm deteriorado o ambiente de trabalho. 

A prática discursiva, por sua vez, sugere a intensificação dos discursos sexistas e 

LGBTQIAPN+ fóbicos nas organizações, e que os mesmos são pautados sempre em questões 

que tangem à produtividade, meritocracia, imparcialidade e assepsia das empresas. Por fim, a 

prática textual foi evidenciada nos turnos de falas; nomeadamente, no quanto as mulheres são 

interrompidas nas reuniões. 

Limitações: Há uma limitação espaço-temporal, dado que nos debruçamos apenas sobre o 

período do mais recente governo conservador brasileiro, compreendido entre de 2016 a 2021, 

bem como as duas maiores regiões metropolitanas do país. Ademais, em função das medidas 

de isolamento social, devido à pandemia de Covid-19 ainda impostas no período das entrevistas, 

as mesmas foram realizadas por meio da plataforma Zoom. 

Aplicabilidade do Trabalho: A compreensão de como os discursos oficiais de governos 

ultraconservadores, proposto no estudo, provoca um alerta para gestores elaborarem 

mecanismos de mitigação de violências sofridas pelos trabalhadores. Além de apoiar a criação 

e garantir o funcionamento dos grupos de afinidade, bem como monitorar eventuais doenças e 

afastamentos relacionados ao minority stress.  

Contribuições para Sociedade: Compreendendo o papel social da empresa, entendendo que 

trabalhadores e empregadores fazem parte da sociedade e que precisam trabalhar em conjunto 

para um ambiente mais equalitário, o presente trabalho contribui com o intuito de a sociedade 

ter uma melhor percepção do problema por meio da visão holística de quem sofre (grupos não 



hegemônicos). Assim como o governo e as organizações apoiadoras em repensar suas estruturas 

diante de um grupo heterogêneo e com múltiplas particularidades.  

Originalidade: As discussões políticas sobre como gerir um país são saudáveis no ambiente 

democrático. O  que estamos percebendo é que um lado da balança vem violando regras do 

regime democrático, como quando há intensificação de lados políticos, grupos não 

hegemônicos são os primeiros a terem seus direitos reduzidos. Esse estudo tenta mostrar a 

influência oculta dessa extrema-direita no cotidiano empresarial. 

 

Palavras-chave: Discriminação. Bolsonaro. Intolerância Religiosa. Homofobia. Nova Direita. 

LGBTQIAPN+. 

Categoria do artigo: Dissertação de mestrado. 
!  



ABSTRACT 

 

Purpose: Starting from the assumption that social relations are determined by historical factors, 

economic system, political regime, and social structure, we designed this research with the aim 

of unveiling to what extent the election of a conservative government in 2018 in Brazil has 

influenced social relations in the workplace, especially with regard to non-hegemonic groups. 

Methodology: We conducted empirical research delimited to LGBTQIAPN+ women and 

individuals working in the metropolitan regions of São Paulo and Rio de Janeiro.  When duly 

authorized, we recorded and transcribed the interviews, which were submitted to Critical 

Discourse Analysis (CDA). 

Findings: From the three axes of analysis (text, discourse and practice), the social practice 

revealed that the notions of power, ideology and hegemony were present in the narratives of 

the interviewees, who are (aware) that the current prevailing ideology in the country produces, 

naturalizes and legitimizes hate speeches, which have deteriorated the work environment. The 

discursive practice, in turn, suggests the intensification of sexist and LGBTQIAPN+ phobic 

discourses in organizations, and that they are always based on issues related to productivity, 

meritocracy, impartiality, and asepsis of the companies. Finally, the textual practice was 

evidenced in the speaking shifts; namely, in how much women are interrupted in meetings. 

Research limitations: There is a spatio-temporal limitation, as we only looked at the period of 

the most recent conservative Brazilian government, from 2016 to 2021, as well as the two 

largest metropolitan regions in the country. Moreover, due to the social isolation measures, due 

to the Covid-19 pandemic still imposed during the period of the interviews, they were 

conducted through the Zoom platform. 

Practical Implications: The understanding of how the official speeches of ultraconservative 

governments, proposed in the study, causes an alert for managers to elaborate mechanisms to 

mitigate violence suffered by workers. In addition to supporting the creation and ensuring the 

functioning of affinity groups, as well as monitoring any illnesses and absences related to 

minority stress. 

Contributions to Society: Understanding the social role of the company, understanding that 

workers and employers are part of society and that they need to work together for a more equal 

environment, this work contributes with the intention for society to have a better perception of 

the problem through the holistic view of those who suffer (non-hegemonic groups). As well as 

the government and the supporting organizations in rethinking their structures in the face of a 

heterogeneous group with multiple particularities. 



 

Originality: Political discussions about how to run a country are healthy in a democratic 

environment. What we are noticing is that one side of the scales has been violating rules of the 

democratic regime, as when there is intensification of political sides, non-hegemonic groups 

are the first to have their rights reduced. This study tries to show the hidden influence of this 

extreme right-wing in the daily business life. 
 

Keywords: Discrimination. Bolsonaro. Religious Intolerance. Homophobia. New Right. 

LGBTQIAPN+. 

Category: Master's thesis. 
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1. O PROBLEMA 
 

1.1 Introdução  
 
Essa velha direita agora está sendo substituída por uma que enfatiza um tipo 
tradicional de base de identificação étnica nacional e preocupações de que "nosso 
país" está sendo tomado por uma horda de imigrantes, concorrentes estrangeiros e 
elites que são cúmplices na corrupção. 

(FUKUYAMA, 2020) 

 

Nos últimos anos, tem-se observado a ascensão de governos, movimentos sociais e 

discursos pautados pelos valores conservadores religiosos e de políticas de extrema-direita 

(MUDDE; KALTWASSER, 2017). Ultranacionalistas autoritários, como Jean-Marie Le Pen, 

que foi candidato à presidência da França em 2002; Donald Trump, presidente dos Estados 

Unidos (2017-2020); Erdoğan, atual presidente da Turquia; na Bielorússia, Lukashenko, atual 

presidente, eleito pela primeira vez em 1994 e reeleito; Vladimir Putin, atual presidente da 

Rússia; Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria desde 2010, e no Brasil, o atual presidente 

da república, Jair Bolsonaro, eleito em 2018.  

Esse fenômeno não se limita aos Estados Unidos e à América Latina (MOGILKA, 

2021). Também “temos assistido, na Europa dos últimos anos, a uma espetacular ascensão 

política e eleitoral de forças de extrema-direita, racistas, xenófobas, fascistas ou semi-fascistas" 

(LÖWY, 2015, p. 652). A ascensão da extrema-direita, não raramente, é possibilitada pela 

aversão às políticas de esquerda, “para as pessoas que viveram a Guerra Fria e seu final, a 

palavra ‘socialismo’ tinha conotações muito negativas” (FUKUYAMA, 2020).  

Esses discursos ultraconservadores são raivosos e antidemocráticos, pois, em sua 

essência, desqualificam as políticas de diversidade, propagam o desrespeito aos grupos não 

hegemônicos (mulheres, refugiados, LGBTQIAPN+, negros, etc.) e naturalizam práticas antes 

consideradas ilegais e imorais tomando espaço na sociedade (LÖWY, 2015; MOGILKA, 

2021).  

No bojo desta discussão, formulamos a seguinte pergunta de pesquisa: em que medida 

os discursos da extrema-direita reconfiguram as relações sociais no ambiente de trabalho sob a 

ótica dos grupos não hegemônicos? Para respondê-la, estruturamos uma pesquisa empírica, a 

qual apresentamos a seguir.  

Nas próximas subseções, definimos os objetivos, relevância, limitação e delimitação 

deste trabalho. No segundo capítulo, discutimos o marco teórico, no qual revisitamos a 

literatura sobre as características dos discursos ultraconservadores, bem como dos grupos não 
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hegemônicos. O terceiro capítulo trata do processo metodológico, no qual detalhamos como 

coletamos e tratamos os dados. Posteriormente, relatamos os resultados da pesquisa, os quais 

são discutidos no quinto capítulo. Por fim, o sexto e último, trata das implicações deste estudo 

e nossa proposta de agenda para futuras pesquisas. 

 

1.2 Objetivos do estudo 
 

O objetivo final desta pesquisa é desvelar em que medida as relações sociais no 

ambiente de trabalho são influenciadas pelos discursos ultraconservadores de líderes no Brasil, 

sob o olhar dos grupos não hegemônicos, nomeadamente, os indivíduos LGBTQIAPN+ 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais, Queer, Intersexo, 

Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pan/Poli, Não-binárias e mais). 

 

1.3 Relevância do estudo 
 

A partir dos anos 2000, pesquisas como “A crítica da gestão da diversidade nas 

organizações” (ALVES, 2004), “Estratégia de sobrevivência dos Gays no ambiente de 

trabalho” (IRIGARAY, 2007), “Ser ou não ser favorável às práticas de diversidade? Eis a 

questão” (PEREIRA, 2010),  mostram que o debate sobre diversidade e inclusão social vem 

ganhando espaço no meio acadêmico e corporativo. Porém, evidenciam também, o lado oculto 

das pautas inclusivas, às vezes como estratégia para valorização de imagem ou simples 

cumprimento de protocolo estabelecido pela matriz.  

"O estudo mostra que resistir pela re-existência é cheio de contradições ao longo de todo 

o espectro da submissão ao confronto” (IRIGARAY, 2021, p. 817). Tendo em vista a 

necessidade de confrontar o modelo hegemônico proposto versus o compromisso subjetivo dos 

gestores com pautas de inclusão social, muitos optam por mascarar indicadores a fim de evitar 

conflitos gerenciais. No caso de políticas de diversidade e inclusão vemos que as ações ainda 

não são eficazes do ponto de vista objetivista, “[...] os discursos empresariais na empresa, 

embora expressos em políticas organizacionais, são pouco efetivos devido ao preconceito 

arraigado dos empregados” (SARAIVA, 2009, p. 346). Pesquisas (ALVES, 2004; PEREIRA, 

2010; SARAIVA, 2009) revelam que o preconceito ainda permanece presente nas instituições 

e nos indivíduos, evitando um debate mais profundo no interior da própria sociedade. 

Esta pesquisa tem como proposta discutir os valores e visões de mundo subjacentes à 

construção dos discursos populistas de direita. A  investigação se dá à luz da Análise Crítica do 



16 
 

Discurso (ACD), campo de estudos da linguagem que busca descrever, explicar e interpretar os 

modos como os discursos dominantes influenciam o conhecimento, os saberes, as atitudes e as 

ideologias dos indivíduos (PEDRO, 1997).  

Por último, o estudo discute a profusão do discurso político de direita como um processo 

de constituição de uma vontade de verdade (FOUCAULT, 1994), ou seja, um olhar particular 

sob a realidade que naturaliza e universaliza o que na verdade é particular e socialmente 

construído, com o propósito de legitimar práticas de segregação social. 

 

1.4 (De) limitação do estudo 
 

Entendemos que a limitação de um estudo reflete o ambiente exógeno que circunscreve 

uma pesquisa; enquanto a delimitação de um trabalho diz respeito às escolhas feitas pelo 

pesquisador (VERGARA, 1997).  

Delimitamos este estudo aos indivíduos pertencentes a grupos minoritários, pessoas no 

espectro LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência, compreendendo o período pós-

impeachment da presidente Dilma em 2016. Dessa forma, as entrevistas buscam investigar os 

últimos 5 anos de governos de direita, entre 2016 e 2018 com o Presidente Michel Temer e os 

anos posteriores, com a eleição do Presidente Jair Bolsonaro em 2018. A percepção dos 

indivíduos por meio da ACD, rejeitando enxergar a linguagem como um sistema imparcial, 

meramente referencial, e teorizando-a como prática e representação de práticas.  

Devido ao prazo para conclusão do mestrado, não será possível a exploração dos dados 

que abrangem todas as minorias, sendo necessária a fixação das variáveis selecionadas a priori. 

Ademais, no momento da elaboração da tese, a pandemia de COVID-19 ainda está em curso e 

as regras de distanciamento social estão implementadas, portanto, as entrevistas foram 

realizadas por meios eletrônicos para garantir a saúde dos entrevistados e entrevistadores. 

Nesta pesquisa, por conveniência de deslocamento, limitamo-nos apenas a 

entrevistados, que estivessem residindo nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São 

Paulo. 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Relações Sociais e o Populismo de Direita 
 

As Organizações se apresentam à sociedade como organizações sem personalidade e 

sem influência das políticas de governo. Saraiva (2009, p. 346) chama atenção ao fato de que 
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“as organizações têm sido historicamente abordadas como entidades assépticas em que os 

indivíduos convivem de forma funcional e neutra em prol de objetivos econômicos”.  

As relações sociais vêm se desenhando e remodelando ao longo da história (WEBER, 

1978), a partir da revolução industrial houveram mudanças significativas na relação entre patrão 

e empregado, "os modos de produção mudam de acordo com o processo socioeconômico 

vivenciado em cada época. Assim, pode-se dizer que significativas transformações sofridas no 

mundo do trabalho ocorreram no século XX” (VICENTIN, 2021, p. 121). Assim como a 

sociedade se identifica e organiza, as relações de trabalho acompanham as mudanças. 
 
A relação social diz respeito à conduta de múltiplos agentes que se orientam 
reciprocamente em conformidade com um conteúdo específico do próprio sentido das 
suas ações. Na ação social, a conduta do agente está orientada significativamente pela 
conduta de outro ou outros, ao passo que na relação social a conduta de cada qual 
entre múltiplos agentes envolvidos (que tanto podem ser apenas dois e em presença 
direta quanto um grande número e sem contato direto entre si no momento da ação), 
orienta-se por um conteúdo de sentido reciprocamente compartilhado (COHN, 1991, 
p. 30). 

 

As relações sociais também refletem os valores explícitos e principalmente implícitos 

da sociedade, esses valores implícitos são também “estruturais”, conscientemente detectados 

ou não por agentes em suas relações (SARAIVA, 2009; ALCADIPANI, 2018; ALCADIPANI, 

2020). Entende-se por valores implícitos, os quais o indivíduo ou a organização não tem 

intenção divulgar devido a críticas morais, pode-se compreender como valor implícito, racismo, 

homofobia, misoginia etc. Os valores implícitos de uma sociedade são cooptados pela 

organização capitalista que se beneficia e reproduz estruturas de segregação que são 

sofisticadas, complexas e/ou dinâmicas. Por outro lado, valores explícitos são aqueles em que 

o indivíduo e as Organizações têm interesse em comunicar a sociedade, tais quais: equidade 

racial, equidade de gênero, diversidade cultura e étnica, entre outros. A existência de valores 

antagônicos (racismo e equidade racial) adicionam um desafio às organizações, pois impede 

uma gestão plural, eficiente e integradora. 

A sociedade mobiliza discursos explícitos e valores explícitos e implícitos de inclusão 

do outro “autorizado” pelo capitalismo organizado, ao mesmo tempo que pratica reprodução de 

exclusão/extermínio em todas as esferas de relacionamento. Dentro do ambiente de trabalho é 

possível perceber os efeitos de práticas não inclusivas nos conselhos administrativos e na alta 

liderança das grandes corporações (SARAIVA, 2009). 

No momento histórico que a sociedade está inserida, há a ascensão de governos 

populistas, indiferente dos espectros políticos, há evidências de crescimento e surgimento de 
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lideranças populistas de direita e de esquerda a partir dos anos 2000 (BARTHA, 2020; 

FUKUYAMA, 2020; MUDDE, 2017). 

 A combinação de altos níveis de desigualdade socioeconômica e períodos 

relativamente longos de governo democrático explica, em grande medida, por que o populismo 

é uma ideologia tão triunfante em muitos países latino-americanos (MUDDE, 2017). Partidos 

políticos populistas aproveitam cenários de crise econômica para se estabelecerem no poder 

como uma alternativa viável e redentora, para salvar a sociedade da decadência total (LÖWY, 

2015; MOGILKA, 2021). “A popularidade do socialismo entre os membros progressistas da 

geração millenial nos Estados Unidos e a hostilidade à União Europeia professada por jovens 

da Europa Central e Oriental são subprodutos desse tipo de esquecimento geracional” 

(FUKUYAMA, 2020, p. 17).  

Partindo da chamada de artigos Desafios sociais para os negócios na Era do Populismo 

da revista Business & Society, nos chama atenção alguns textos que abordaram sobre a 

influência dos governos populistas de direita, que poderiam afetar a maneira como os 

trabalhadores se posicionam frente a políticas de inclusão social. O populismo afirma falar em 

nome do "povo" e contra "as elites", que são vistas como corruptas, manipuladoras e 

exploradoras, controlando o Estado, os tribunais, a mídia e as finanças em seu próprio benefício.  

Os movimentos populistas tendem a surgir onde há níveis altamente visíveis e 

crescentes de polarização social e desigualdade de renda em uma sociedade. Este tipo de 

movimento afirma que essas desigualdades são reforçadas por divisões culturais e de valor entre 

uma elite rica e poderosa controlando instituições chave em seus próprios interesses; e a massa 

do povo, deixada para trás economicamente, minada culturalmente e reduzida à relativa 

impotência na esfera política. Os líderes populistas se apresentam como a encarnação e o canal 

para as demandas do povo para reverter este estado de coisas e retornar a uma sociedade mais 

homogênea na qual valores, língua e cultura são amplamente compartilhados, o governo mais 

responsável perante o povo, e os processos econômicos controlados em benefício do país e não 

do capital global (CANOVAN, 2005; WEALE, 2019). 

Os movimentos populistas também têm como característica, o ataque às instituições de 

defesa da democracia, rotulando-os como "inimigos do povo". Há um estratégico movimento 

de invalidação das pesquisas científicas e propensão a aceitar e divulgar teorias conspiratórias 

(CASTANHO SILVA; VEGETTI; LITTVAY, 2017; BERGMANN, 2018). Por exemplo, 

sobre a pandemia mundial do Covid-19 (EBERL; HUBER; GREUSSING, 2020; 

GUGUSHIVILI; KOLTAI; STUCKLER, 2020) e sobre a mudança climática global 

(LOCKWOOD, 2018). 
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Cumming; Wood e Zahra (2020) exploram o vínculo entre o populismo de direita e as 

organizações e suas práticas de gestão de recursos humanos. Embora as ligações entre padrões 

declinantes de trabalho, emprego e populismo possam ser indiretas e espacialmente desiguais, 

cada uma tem um impacto sobre a outra de forma a reforçar as tendências existentes. As 

estratégias de Recursos Humanos (RH) permitem amplificar ou moderar as tendências sócio-

econômica, que podem ser aceleradas por meio da operação de circuitos de retorno negativos; 

de fato, o descontentamento com a deterioração dos salários, benefícios e condições de trabalho 

cria um clima para o extremismo populista, por sua vez levando à implementação de políticas 

que deixam o descontentamento muito pior. 
 

2.2 Hegemonia Masculina 
 
 Hegemonia é o eixo central da discussão marxista, especialmente de Gramsci (1991), 

de como a classe dominante estabelece e mantém seu poder e domínio sobre o proletariado. 

Consiste na persuasão da maioria da população por meio da mídia, das organizações e da 

institucionalização dos conceitos de “normal”, “natural” e “comum”. Já a noção de 

masculinidade historicamente se construiu e se associou a valores como “coragem”, 

“autonomia”, “habilidade”, “aventura” e “solidariedade grupal” (CARRIGAN; CORNELL; 

LEE, 2002, p. 75). Desta forma, o conceito de hegemonia masculina jaz na questão de como 

um grupo particular de homens – brancos, heterossexuais, com acesso ao capital econômico 

apodera-se das posições privilegiadas de riqueza e de poder no corpus social, e como é capaz 

de reproduzir, legitimamente, as relações sociais que geram e asseguram seu domínio.  

Se de um lado, existe o desejo masculino, de posse e dominação erotizada; há do outro, 

o feminino, o qual aquiesce o desejo de dominação masculina, submetendo a mulher a uma 

subordinação erotizada. Assim, as relações sexuais passam a ser relações sociais, nas quais 

existe o reconhecimento erotizado da dominação (IRIGARAY; VERGARA, 2009).  

As relações homossexuais, contudo, desafiam a lógica da hegemonia masculina, uma 

vez que preconizam a possibilidade de ambos os parceiros sentirem prazer. No entanto, a 

reciprocidade é possível, os laços entre sexualidade e o poder desvelam-se de maneira 

particularmente clara e as posições e os papéis assumidos nas relações sexuais – ativos ou 

passivos – mostram-se indissociáveis das relações entre as condições sociais que determinam, 

ao mesmo tempo, sua possibilidade e sua significação (BOURDIEU, 2016). Penetrar um 

homem é reafirmar a libido dominandi, a qual está sempre presente na libido masculina.  

Historicamente, na cultura latina, os romanos consideravam a posse homossexual uma 

manifestação de potência, um ato de superioridade, já que o outro é reduzido à categoria de 
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mulher, objeto do prazer masculino (VEYNE, 1982). Por outro lado, para os gregos, ser 

penetrado por outro homem resulta na perda da honra e do status de homem íntegro e cidadão 

(DOVER, 1982).  

Na Europa pré-moderna, penetração e poder estavam entre as inúmeras prerrogativas 

da elite dirigente masculina; “ceder à penetração era uma ab-rogação simbólica do poder e da 

autoridade” (BOSWELL, 1990, p. 47). No Weltanschauung masculino, ou seja, na visão de 

mundo masculina, a pior humilhação que um homem pode sofrer é ser transformado em mulher, 

ser feminizado, ter sua virilidade questionada ou ser obrigado a se comportar como se fossem 

mulheres. Uma vez que ser mulher significa “estar incessantemente consciente de seu corpo, de 

estar sempre exposto à humilhação ou ao ridículo e de encontrar reconforto apenas nas tarefas 

domésticas ou na conversa fiada com uma amiga” (FRANCO, 1987, p. 39).  

Assim, o modelo fascista de um homem agressivo, dominante e violento, 

sistematicamente naturalizado em romances, filmes, novelas e canções por meio dos (super) 

heróis, por exemplo, apresenta-se como cimento na edificação do capitalismo patriarcal, esse 

termo pode ser compreendido da relação dialética de reforço mútuo entre a estrutura de classes 

capitalista e a estruturação sexual hierárquica (EISENSTEIN, 1979). 

Este tipo de sistema garante ao conjunto de homens dominantes serem melhores e 

superiores ao resto da humanidade e, consequentemente, gerando três frutos: o heterocentrismo, 

o machismo e a homofobia.  

O heterocentrismo é fruto da prevalência do heterossexualismo como padrão de 

comportamento socialmente aceito. Já o machismo é oriundo do paradigma de que as mulheres 

existem apenas como potenciais objetos sexuais a serem disputados pelos machos e procriarem 

outros machos (SCHOPENHAUER, 2005), portanto, são instrumentos de validação sexual da 

heterossexualidade e da virilidade. A homofobia, por sua vez, resulta de três fatores: a) a 

homossexualidade, ao ser vista como antônimo da heterossexualidade, faz com que 

comportamentos homofóbicos sejam vistos como um instrumento eficaz de revalidação social 

e (re)afirmação da heterossexualidade; b) a homossexualidade remete à afeminação, ou seja, 

iguala os gays a outra “subclasse”: as mulheres e, finalmente, c) o prazer homossexual é 

considerado subversivo (CARRIGAN, CORNELL; LEE, 2002, p. 75).  

Ao se equiparar às mulheres, os homossexuais masculinos, na visão da hegemonia 

masculina, perdem capital social, pois são vistos como fracos e incapazes de competir 

(CARRIGAN; CORNELL; LEE, 2002). Na realidade, o que perturba e amedronta essa 

hegemonia não é o fato de dois homossexuais existirem e enfrentarem os valores vigentes, mas 

o da identidade homossexual per se. Uma vez que essa preconiza a equidade sexual, na qual 



21 
 

ambos os parceiros buscam e se dão prazer, desafia-se a lógica da natureza opressiva e 

hierárquica da heterossexualidade masculina. No entanto, os homossexuais não são um grupo 

homogêneo, apenas compartilham da mesma orientação sexual. É preciso ressaltar também, 

que hegemonia masculina também é uma questão de gênero, raça e classe social.  

Visando avançar no entendimento das variáveis econômicas e psicográficas quanto à 

orientação sexual se perpassam, objetivo deste estudo, discutimos na próxima seção a 

discriminação no ambiente de trabalho.  

 

2.3 A nova direita e a naturalização dos discursos de ódio 

 

 Os regimes políticos, legitimados pela mídia, redes e tendências sociais, têm em comum 

a característica de direcionar, questionar, minimizar e desqualificar os movimentos sociais de 

pautas progressistas, como os ambientalistas, os dos negros, das mulheres e LGBTQIAPN+ 

(IRIGARAY; GIRÃO, 2020). 

 Estes grupos conservadores adotam uma narrativa preconceituosa, mascarada sob o 

manto do cristianismo e do patriotismo. Os movimentos ambientalistas, como o Greenpeace, 

são acusados de serem instrumentos dos países do primeiro mundo que não querem que o Brasil 

se desenvolva (IRIGARAY; GIRÃO, 2020). Já os movimentos negros são apontados como 

“fachada” de comunistas; os LGBTQIAPN+ como ameaça à tradicional família brasileira, e os 

feministas como uma fraude, dado que o acesso a direitos fez com que as mulheres se tornassem 

infelizes (FALUDI, 2001). Este discurso é construído com base na percepção deturpada de que 

a participação feminina na sociedade de maneira igualitária subtrai a posição masculina de 

poder (BOURDIEU, 2016).    

Estes movimentos sociais influenciaram os grupos não-hegemônicos a uma 

racionalização mais próxima do materialismo, distantes dos chamados valores morais, tão caros 

à nova direita; principalmente porque a ruptura dos mesmos resultaria no desmantelamento do 

sistema de apoio da família, fundamento do capitalismo patriarcal.   

A construção das narrativas da nova direita foi estruturada sobre a lógica do 

neoliberalismo econômico (mercado livre), desregulamentação das leis de proteção social, 

xenofobia (nomeadamente contra os islâmicos e, mais recentemente chineses, a quem é 

atribuída a responsabilidade pela pandemia de Covid-19), e os preceitos evangélicos, que 

defendem estruturas familiares, que reproduzem os papéis tradicionais de masculinidade e 

feminilidade e delegam às mulheres o papel de coadjuvantes. 
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Esses são os fundamentos da “nova direita” (FALUDI, 2001) que ascendeu ao poder, 

como exemplificado acima, nos Estados Unidos, com a vitória do candidato à presidência em 

2018, Donald Trump; Erdoğan, atual presidente da Turquia; na Bielorússia, Lukashenko, atual 

presidente, eleito pela primeira vez em 1994 e reeleito; Vladimir Putin, atual presidente da 

Rússia; Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria desde 2010, e no Brasil, o atual presidente 

da república, Jair Bolsonaro, para citar alguns. 

No Brasil, desde 2014, grupos conservadores têm externado, majoritariamente nas redes 

sociais, preocupações com os avanços dos temas sobre diversidade, propostos principalmente 

nos governos Lula (2003 – 2010) e Dilma (2011 - até seu afastamento por um processo de 

impeachment em 2016). Em 2018, já no governo Temer, aconteceu, na cidade do Rio de 

Janeiro, o 1º Congresso Antifeminista do Brasil, cujo discurso estava centrado sobre a 

incompatibilidade dos valores morais cristãos e a “agenda comunista” dos movimentos 

feministas (REVISTA ÉPOCA, 2018). Essas narrativas, classificadas como “a nova direita” 

têm se feito presentes nas falas do atual presidente e seus seguidores (AGUIAR; PEREIRA, 

2019). 

  De fato, os discursos de Bolsonaro, seus ministros e apoiadores aportam uma visão 

estereotipada do feminismo e das comunidades LGBTQIAPN+, caracterizada pela inversão das 

causas; isto é, ao invés de vincular os problemas sociais à ideologia patriarcal, responsabilizam 

os grupos não-hegemônicos pelos problemas e desafios que enfrentam. (FUKUYAMA, 2020) 

A nova direita, por meio de fake news (IRIGARAY; GIRÃO, 2020), produzem mitos 

que atribuem características negativas às mulheres e LGBTQIAPN+, desqualificam os 

movimentos sociais como algo corriqueiro, recente e passageiro, negando todas as experiências 

vividas até agora e reduzem suas dores ao que popularmente consideram “mi-mi-mi” 

(IRIGARAY; STOCKER; MANCEBO, 2021). 

Essas posturas se fizeram presentes desde o discurso da posse do atual presidente da 

república, caraterizado pela inversão de causas e vinculando os problemas sociais à ideologia 

feminista. Na ocasião, ovacionado pelo público, Bolsonaro enfatizou: “Vamos unir o povo, 

valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia 

de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre de amarras 

ideológicas” (O GLOBO, 2019). 

O mesmo ocorreu na versão estereotipada da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos 

Humanos “É uma nova era no Brasil: menino veste azul e menina veste rosa” (O GLOBO, 

2019), o qual sinalizou que não seria tolerada nenhuma outra visão de gênero ou sexualidade. 

A mesma visão foi compartilhada pelo ministro da Educação, ao asseverar que “o governo 
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brasileiro não vai mais apoiar o uso de termos e expressões dúbios que causaram confusão e 

desentendimentos" (O GLOBO, 2019), se referindo ao uso da linguagem neutra, e reforçado 

por uma nota oficial da nossa Diplomacia “Nós consideramos que, para esses propósitos, 

gênero é sinônimo de sexo, e sexo é definido biologicamente como homem e mulher" (O 

GLOBO, 2019). 

Dentre os diversos ataques contra os indivíduos, o fragmento de discurso mais 

ilustrativo aos propósitos desta pesquisa foi extraído da entrevista do Presidente Bolsonaro à 

revista Crusoé, ao afirmar que “O Brasil não pode ser um país do mundo gay, de turismo gay. 

Temos famílias” e acrescentou “quem quiser vir aqui fazer sexo com mulher, fique à vontade. 

Agora não pode ficar conhecido como paraíso do mundo gay aqui dentro” (EXAME, 2019). O 

uso da seleção lexical “temos famílias” em contraposição ao adjetivo “gay” reforça a anulação 

dos homossexuais como seres sociais e capazes de se relacionar por afeto. Além de fortalecer 

as ordens de interação estabelecidas hegemônicamente em relação à mulher, como símbolo 

sexual, encoraja o desrespeito de estrangeiros, que a partir do discurso do presidente, interpreta 

a mulher brasileira como objeto sexual disponível. Ademais, o atual ocupante do palácio do 

Planalto aquiesce as livres relações heterossexuais, as quais, a rigor, iriam de encontro a sua fé 

cristã. 

Para saber como esses discursos invadiram o mundo do trabalho e influenciam nas 

relações sociais dos grupos não-hegemônicos, nomeadamente as mulheres e LGBTQIAPN+, 

desenvolvemos esta pesquisa, cujos procedimentos metodológicos são apresentados a seguir. 

 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 
 
3.1 Tipo de Pesquisa 
 

Em relação ao tipo de pesquisa, todas as referências são de natureza qualitativa, optou-

se por utilizar entrevistas longas semiestruturadas e será utilizado o método da Análise Crítica 

do Discurso.  

Esta pesquisa analisou a sociedade e os ambientes de trabalho sob a ótica não-patriarcal 

(BENHABIB, 1990), ou seja, deslocou-se o foco da discussão do eixo instrumental-

funcionalista para as dimensões da igualdade, democracia e multiplicidade (CZARNIAWSKA, 

2008). Partiu-se do pressuposto que existem múltiplas vozes e realidades simultâneas 

(GERGEN, 1991) e que a compreensão dos significados das ações sociais deva partir da 

perspectiva dos próprios sujeitos, e não da visão do pesquisador (DAMATTA, 1979).  
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No que tange ao polo teórico (BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1982), valeu-

se da abordagem compreensiva, dado que o objetivo deste estudo é apreender e explicitar o 

sentido da atividade social, individual e coletiva durante a realização de uma intenção (RAY, 

1994). Essa opção se justifica na medida em que a ação humana é essencialmente a expressão 

de uma consciência, o produto de valores, a resultante de motivações (CALÁS, 1992).  

 

3.2 A pesquisa: o porquê e a entrada no campo 
 
 Análise realizada, no que se refere aos seus fins, se remeteu a uma pesquisa descritiva 

e explicativa (VERGARA, 1997). Como o fenômeno da ascensão da extrema-direita é recente 

no âmbito da administração empresarial pós-moderna, há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado sobre a influência dos discursos ultraconservadores nas relações sociais. Essa 

taxonomia de pesquisa expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno. “Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não 

tem compromisso de explicar fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação" (VERGARA, 1997, p. 49). Pesquisa explicativa por tentar tornar inteligível, 

justificar os motivos, visa, portanto, o esclarecimento dos fatores que contribuíram para a 

ocorrência dos fenômenos pesquisados, a pesquisa descritiva é base para a pesquisa explicativa. 

 Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica e de campo. Bibliográfica por se balizar 

em diferentes teorias e perspectivas ontológicas para justificar o fenômeno ascensão do 

ultraconservadorismo e a aplicabilidade da ACD. Devido a pesquisa ser fundamentada em 

entrevistas pessoais, fica caracterizada como pesquisa de campo, por entender que nesse tipo 

de pesquisa é possível encontrar elementos para explicar a influência dos discursos 

ultraconservadores nas relações sociais no ambiente de trabalho. 

 
3.3 Roteiro das entrevistas - Dados Primários 

 

As entrevistas foram pensadas para serem sem limite de tempo, com objetivo de deixar 

o entrevistado confortável e seguro dos temas abordados. Outro objetivo foi tentar compreender 

a percepção do entrevistado sobre os temas polêmicos, como assédio e abuso de autoridade. O 

roteiro da entrevista qualitativa abrangeu os dados categóricos: idade do entrevistado, gênero 

que se identifica, formação escolar e acadêmica, estado civil, formação religiosa e orientação 

política como forma de parametrizar os indivíduos e tentar reconhecer algum padrão lógico de 

discurso. 
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O roteiro da entrevista semiestruturado foi analisado e aprovado em reunião realizada 

no dia 27 de agosto de 2021 pelo comitê de conformidade ética em pesquisas envolvendo seres 

humanos da Fundação Getulio Vargas (FGV), pelo parecer n. 183/2021, este parecer foi emitido 

em 30 de agosto de 2021, com a ressalva de não entrevistar trabalhadores da empresa na qual 

o pesquisador trabalha.  

Os dados categóricos serão utilizados para definir persona; informações que possam 

identificar o indivíduo não serão utilizadas ou publicadas na dissertação. Ademais, no 

direcionamento da entrevista, buscou-se informações da carreira profissional do entrevistado, 

a trajetória de carreira, o local de trabalho e a função exercida no ambiente de trabalho. Tentou-

se compreender, a partir da perspectiva do entrevistado, o nível de compreensão de políticas de 

diversidade na empresa em que ele está inserido e se a mesma tem ações sociais de 

engajamento.  

 

3.4 Coleta de Dados 
 

A pesquisa de campo se deu por meio de entrevistas individuais na plataforma de 

videochamada, Zoom. No momento das entrevistas, as medidas de isolamento devido a 

pandemia de Covid-19 ainda estavam vigentes e não era possível a realização de forma 

presencial. Utilizou-se do método de bola de neve, em que o entrevistado indica uma outra 

pessoa do seu círculo social que pudesse ter interesse em participar; valeu-se também da 

plataforma de comunicação Whatsapp, como instrumento de comunicação, divulgação e 

agendamento das entrevistas.  

Os dois primeiros entrevistados foram definidos de forma arbitrária pelo entrevistador, 

como exercício da disciplina de Métodos Qualitativos da FGV. O primeiro entrevistado, 

homem, negro, 38 anos, trabalha em um jornal de um sindicato; o outro homem, branco, 45 

anos, ocupa o cargo de gerente executivo de uma multinacional. O primeiro se posicionava 

declaradamente como uma pessoa de esquerda e o segundo não se definia no espectro político, 

porém declarava que não corroborava com as pautas de esquerda brasileira. O objetivo dessa 

escolha foi ajustar o roteiro de entrevista e parametrizar o entrevistador para tentar influenciar 

o mínimo possível nas respostas. O objetivo foi conquistado, posto que foram realizados 

pequenos ajustes nas perguntas e no formato de categorizar os dados.  

Após a primeira sessão de entrevistas foi solicitado aos primeiros entrevistados que 

indicassem pessoas que pudessem se interessar em participar da pesquisa. Como uma das 

delimitações eram indivíduos LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência, para obter uma visão 
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mais ampla dos grupos não-hegemônicos, alguns indivíduos não quiseram participar da 

entrevista, uns por falta de horário disponível na agenda ou por falta de interesse. 

Procuramos manter o universo de amostra o mais diverso possível. Ao todo, o perfil de 

entrevistados que predominou a pesquisa foi o público feminino, buscamos o menor número 

possível de homens brancos cis, já que esses pertencem ao grupo considerado hegemônico, e 

sua participação em demasia iria de encontro aos objetivos desta pesquisa. Destacamos que o 

fato das indicações ficarem limitadas ao conhecimento dos entrevistados, se obteve poucas 

amostras de pessoas LGBTQIAPN+. Apesar das limitações, alcançamos o objetivo principal 

com uma amostra em que a maioria dos entrevistados se declaram pertencentes a grupos não 

hegemônicos, como mulheres, bissexuais, homossexuais e negros.  

Foram realizadas ao total 15 entrevistas, sendo 08 com mulheres cis heterossexuais, uma 

mulher cis bissexual, 03 homens cis homossexuais, 02 com homens cis heterossexual, por 

último 01 homem cis heterossexual PcD. Dentre as 09 mulheres, duas se identificaram como 

pardas e as 07 como mulheres brancas, dos 06 homens, dois se identificavam como homens 

negros e os outros 04 como homens brancos. Cada entrevista foi gravada mediante autorização 

expressa dos entrevistados, de acordo com o parecer 183/2021, e durou em média 80 minutos. 

No total foram 1233 minutos de gravação, em seguida, foram transcritos os trechos relevantes 

para nossos propósitos. Os nomes apresentados durante o texto são fictícios para garantir o 

anonimato dos entrevistados, e os dados da empresa que trabalham ou a área de atuação foram 

suprimidos das transcrições.  

  



27 
 

Tabela 1 – Perfil dos Entrevistados 

Entrevistado Gênero 
Identidade de 

Gênero 

Orientação 

Sexual 
Idade Cor de Pele PcD 

Augusto Masculino Cis Heterossexual 38 Mestiço/Moreno Não 

Bruno Masculino Cis Heterossexual 48 Branca Não 

Silvana Feminino Cis Heterossexual 35 Branca Não 

Alberto Masculino Cis Heterossexual 37 Branca Não 

Sandra Feminino Cis Heterossexual 45 Preta Não 

Marcela Feminino Cis Heterossexual 58 Preta Não 

Yuri Masculino Cis Homossexual 35 Branca Não 

Noemi Feminino Cis Heterossexual 60 Branca Não 

Laura Feminino Cis Heterossexual 45 Preta Não 

Luciana Feminino Cis Heterossexual 38 Preta Não 

Renè Masculino Cis Homossexual 52 Preta Não 

Luana Feminino Cis Heterossexual 45 Branca Não 

Fernanda Feminino Cis Bissexual 33 Branca Não 

Fabricio Masculino Cis Heteressexual 40 Branca Sim 

Thais Feminino Cis Heterossexual 42 Branca Não 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Os dados secundários para a pesquisa foram obtidos através de reportagens jornalísticas 

do período de 2016 a 2021, que evidenciam casos de abuso ou segregação por parte das 

organizações públicas e privadas aos seus trabalhadores. 
 

3.5 Tratamento dos dados 
 

O conjunto teórico-metodológico intitulado ACD é uma importante forma de ver, 

compreender e significar fenômenos sociais. A linguagem é o principal veículo para a prática 

discursiva social, empregando como pano de fundo relacional, questões ideológicas e de poder 
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(FAIRCLOUGH, 2001). A ACD mobiliza forte crítica social, promovendo base científica para 

mudanças políticas e morais (FAIRCLOUGH, 2001; RESENDE; RAMALHO, 2004). 

Nesse sentido, muito mais que apenas uma proposta de percurso metodológico, a ACD, 

por intermédio de seu forte lastro teórico transdisciplinar, caracteriza-se por relevante 

perspectiva onto-epistemológica (FAIRCLOUGH, 2001; MAFRA; LOBATO, 2017; SILVA; 

GONÇALVES, 2017). 

A concepção tridimensional proposta por Fairclough (2001) envolve três dimensões 

analíticas, sendo;  

A) Análise textual, mais central e interna;  

B) Análise da prática discursiva, camada intermediária e;  

C) Análise da prática social, camada mais externa.  

O modelo tridimensional caracteriza-se como um esforço de unificar três tradições 

analíticas essenciais à ACD, sendo (a) a análise textual e linguística; (b) a tradição 

macrossociológica de análise da prática social frente às estruturas sociais; e (c) a tradição 

microssociológica, baseada na produção ativa da prática social e o compartilhamento de seus 

significados entre indivíduos. Enquanto a primeira tradição caracteriza-se por ser descritiva, as 

outras duas conferem ao modelo o caráter interpretativo. Nesses termos, é possível dizer que a 

análise textual caracteriza-se como uma etapa descritiva, enquanto as demais são interpretativas 

(FAIRCLOUGH, 2001). Adicionalmente ao modelo tridimensional, Fairclough (2001) sugere 

que embora sua obra seja focada no processo analítico, também há que se levar em consideração 

os dados e os resultados produzidos. 

O modelo tridimensional de Fairclough é particularmente relevante no contexto 

brasileiro e latino-americano de administração/gestão, especialmente pelas práticas 

manipulativas promovidas por grupos hegemônicos sobre a massa populacional 

(MAGALHÃES, 2001). A exemplo disso, a mídia desempenha o meticuloso trabalho 

ideológico de produzir e distribuir discursos de dominação e de poder, de maneira oculta e 

disfarçada (FAIRCLOUGH, 2001), impossibilitando aos grupos não-hegemônicos (mulheres, 

negros, LGBTQIAPN+) a produção e distribuição de seus próprios discursos, estabelecendo 

assim, barreiras para processos de mudança social (SPIVAK, 2014).  

Todas as entrevistas foram gravadas, e parte dos discursos foram transcritos e inseridos 

conforme haviam diálogo com o marco teórico. Parte das histórias relatadas contavam os 

transtornos dos objetos de pesquisa, porém não acrescentavam a teoria. 
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3.6 Discurso e Sociedade 
 

A Análise Crítica do Discurso (ACD) é uma abordagem da Teoria Social do Discurso, 

desenvolvida por Norman Fairclough (2013), que se fundamenta no pressuposto de que a 

linguagem é parte irredutível da vida social que se conecta por meio do diálogo a outros 

elementos sociais. Outros autores já utilizaram a ACD em pesquisas sobre estudos 

organizacionais, trabalhos de Misoczky e Ferreira (2005) e Costa, Barros e Martins (2012). “O 

termo ‘discurso’ indica uma visão particular da linguagem em uso, ou seja, o discurso é uma 

prática social que, articulada na linguagem, representa e significa o mundo, constituindo-o e 

construindo-o em significados” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 23).  

Fairclough (1989; 2001a; 1995a; 1995b) e Chouliaraki e Fairclough (1999) definem 

discurso com um processo circular em que práticas sociais influenciam textos (modelando o 

contexto e o modo em que esses textos são produzidos) e os textos, por sua vez, ajudam a 

influenciar a sociedade (modelando os pontos de vista daqueles que leem ou consomem esses 

textos). Logo, a ACD rejeita a possibilidade de a linguagem representar, de forma isenta e 

fidedigna, a verdade, o real. Isso ocorre porque o contexto, os interesses e os valores de quem 

enxerga, interpreta e enuncia um texto influenciam diretamente no que está sendo visto, 

interpretado e dito. Fairclough (1989) avalia que “o mundo que os seres humanos vivem é um 

mundo maciçamente humanamente criado, um mundo criado no curso da prática social” (p. 

37). Assim, discursos são as inúmeras formas de criação, interpretação e reprodução do real, 

são práticas sociais tanto de representação quanto de significação do mundo, constituindo e 

construindo identidades, relações sociais e os sistemas de crenças (FAIRCLOUGH, 2001).  

Esclarecido o conceito de discurso, é importante discorrer sobre o que a ACD entende 

por análise crítica. Criticar é “tornar visível a interligação das coisas” (FAIRCLOUGH, 1995b, 

p. 36), “significa distanciar-se dos dados, situar os dados no social, adotar uma posição política 

de forma explícita, e focalizar a autorreflexão, como compete a estudiosos que estão fazendo 

pesquisa” (WODAK, 1997, p. 234). A análise crítica, portanto, “desvela” (evidencia) as 

inconsistências, as contradições e os dilemas nas estruturas internas dos textos e dos discursos. 

Para o autor, o discurso opera simultaneamente de três maneiras: ação, representação e 

identificação, ou seja, por meio da linguagem agimos (ação); expressamos nossa visão de 

mundo (representação); e nos posicionamos enquanto indivíduos (identificação). Portanto, o 

discurso representa os significados por trás do texto, o que implica que todo discurso é investido 

de ideologias e reflexões.  



30 
 

Para a ACD, portanto, a análise genuinamente crítica é vista como uma prática política 

e ideológica. Política uma vez que o discurso “estabelece, mantém e transforma as relações de 

poder e as entidades coletivas (...) entre as quais existem relações de poder” e ideológica visto 

que o discurso “constitui, naturaliza, mantém e transforma os significados do mundo de 

posições diversas de relação de poder” (FAIRCLOUGH, 2001a, p. 94). Assim, fica evidente a 

pertinência entre os pressupostos de uma análise crítica para a ACD.  

 

3.7 Saída do campo 
 

Com o objetivo de validar a pesquisa e perceber se as implicações propostas pelo texto 

compreendem e elucidam a percepção dos entrevistados, buscou-se obter dos mesmos as 

validações dos resultados de campo. Buscamos preferencialmente o retorno dos grupos não-

hegemônicos, mulheres, negros e homossexuais, conseguimos retorno de cinco entrevistados 

que se disponibilizaram a comentar a dissertação. De fato, o resultado da pesquisa transcreveu 

o sentimento e vivência por parte dos entrevistados. 

Uma entrevistada externou grande preocupação na exposição dos fatos descritos caso 

pudessem identificá-la, se identificou muito com os demais estratos, inclusive sobre a violência 

com pessoas homoafetivas.  

Outra entrevistada demonstrou grande empolgação e também se sentiu bastante 

representada no texto, elucidou sobre não se sentir sozinha no ambiente profissional. Por 

último, um entrevistado PcD, comentou o excesso de seleções lexicais complexas, considera 

que talvez devêssemos nos aproximar mais do público e não tanto da academia. 

!  
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4. Revelações do Campo  
 

Para apresentar os resultados da pesquisa, resgatou-se o conceito de concepção circular 

dos discursos, nos quais as práticas sociais influenciam textos (modelando o contexto e o modo 

como os textos são produzidos), ao passo que os textos, por sua vez, ajudam a influenciar a 

sociedade, modelando os pontos de vista daqueles que leem ou consomem esses textos 

(FAIRCLOUGH, 2001).  

Valemos o modelo tridimensional proposto por Fairclough (2001), o qual concebe o 

discurso como resultante de três práticas, que se complementam: texto, prática discursiva e 

prática social, que são os principais eixos para apresentação dos resultados da pesquisa. O 

modelo de análise textual é dividido em categorias, são elas:  o vocabulário, a gramática, a 

coesão e a estrutura textual.  

O estudo do vocabulário trata das palavras individuais – neologismos, lexicalizações, 

relexicalizações de domínios da experiência, superexpressão, relações entre palavras e sentidos 

e a gramática, das palavras combinadas em frases. A coesão versa das ligações entre as frases, 

através de mecanismos de referência, palavras de mesmo campo semântico, sinônimos 

próximos e conjunções. A estrutura textual refere-se às propriedades organizacionais do texto 

em larga escala, às maneiras e à ordem em que elementos são combinados. Sobre a análise das 

práticas discursivas, participam as atividades intelectuais de produção, divulgação e consumo 

do texto.  

Analisa-se também as categorias força, coerência, e intertextualidade. A força dos 

enunciados refere-se aos tipos de atos de fala desempenhados; a coerência, às conexões e 

inferências necessárias e seu apoio em pressupostos ideológicos; a análise intertextual refere- 

se às relações dialéticas entre o texto e outros textos (intertextualidade) e às relações entre 

ordens de discurso. A prática social diz respeito à dimensão macrossocial do discurso ou à 

forma como a produção, a circulação e a recepção dos discursos reguladas pelo contexto 

sociopolítico mais amplo. 

A importância de considerar essa dimensão mais ampla nos estudos do discurso recai 

sobre o fato de que “a constituição discursiva da sociedade não emana de um livre jogo de 

ideias nas cabeças das pessoas, mas de uma prática social firmemente enraizada em estruturas 

sociais materiais concretas, orientando-se para elas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 93). 
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4.1 Prática Social 
 

As práticas sociais presentes nos discursos dos entrevistados apontam o 

descontentamento e em muitos casos a frustração com o rompimento da esperança de uma 

melhora na qualidade de vida no trabalho. Ao julgar que o pior já havia passado (com a saída 

do Partido dos Trabalhadores (PT) do governo), se deparando com outra realidade da qual os 

incapacita de trabalhar, bem diferente do que estavam acostumados a ver nos filmes, nas 

novelas brasileiras e na imagem consolidada do país de que somos hospitaleiros, receptivos e 

que aqui o que se planta, dá.  
 
Agora, a partir de 2016 , eu não sei, tudo mudou. Eu sei que, o que eu posso te afirmar, é que a partir 
de 2016 nós temos um pesadelo dentro da escola, é um pesadelo que se instala dentro da escola. 

 

O trecho acima traz um relato emocionado de Noemi, uma mulher cis heterossexual,  

professora do ensino fundamental em uma escola pública do Rio de Janeiro. A campanha do 

presidente Jair Bolsonaro foi marcada por discursos de ódio em relação ao período em que o 

PT estava no poder. A falta de projeto para o país, inclusive a falta de um projeto de gestão para 

quatro anos de mandato, confere a impressão dos motivos que o então candidato e atual 

presidente se envolve em conflito após conflito: com o judiciário, o congresso, a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), no campo progressista, o país da China, para citar alguns 

exemplos. Utilizando-se do método de criação de um inimigo comum ao povo (nós contra eles) 

(LÖWY, 2015; MUDDE, 2017; MOGILKA, 2021), o então candidato baseou toda a campanha 

política em criar o ódio e discriminação.  

 
Agora você imagina, na época da ditadura, onde isso era escancarado, a  patrulha e censura, e 
a  vigilância eram escancarados, a gente não queria aquilo, aquilo foi um golpe militar. Mas, e 
agora?[…] Então, estou vivendo uma lógica de uma ditadura sem estar. 
 
 

Noemi, por ser uma trabalhadora que viveu os períodos da ditadura brasileira e está 

inserida no contexto sócio-histórico atual, externa a piora nas relações sociais do ambiente de 

trabalho correlacionando o período da ditadura brasileira (1964-1985) ao período que está 

vivendo atualmente “estou vivendo uma lógica de uma ditadura sem estar”. Os discursos de 

campanha do então candidato e atual presidente da república mostram influência na vida 

cotidiana dos entrevistados.  

Uma outra evidência é a reportagem da Revista Exame (2018) publicada durante a 

campanha presidencial. Na circunstância, o candidato enuncia “Vamos fuzilar a petralhada”, 

em campanha no Acre. Enquanto discursava em um carro de som, o candidato do PSL imitou 
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um fuzilamento e disse querer "botar estes picaretas pra comer capim na Venezuela” (EXAME, 

2018). A utilização do termo lexical “petralhada" imputa uma conotação de vilania aos 

integrantes do Partido dos Trabalhadores, criando um senso comum de inimigos naturais da 

sociedade. Esses discursos do presidente ficam latentes nas relações sociais dentro do ambiente 

de trabalho dos entrevistados uma vez que passaram a experimentar violências às quais não 

estavam habituados.  

O trecho abaixo é da fala de Silvana, arquiteta e urbanista de 35 anos, no momento da 

entrevista trabalhava em uma multinacional de gerenciamento de projetos de reforma de 

edifícios. 
 
Mas assim eu senti que ali não tinha muito clima. Eu acho que teve uma relação com isso, já tinha 
uma certa hostilidade no ar. Então, algumas coisas se tornavam um pouco mais difíceis assim, eu 
lembro de coisas muito loucas. Uma vez eu fui com uma blusa vermelha e encheram a minha 
paciência. E não era, tipo, uma blusa, ela nem era tão vermelha assim, mas sabe assim, de eu nunca 
mais ter usado a blusa, eu falei, "Ai cara, sabe, que inferno!” Só porque estava com uma blusa 
vermelha. 

 

A experiência relatada por Silvana ocorreu no período de 2017, localizada 

temporalmente com a fala do atual presidente de “Vamos fuzilar a petralhada". A entrevistada 

declarou, previamente, que no ambiente de trabalho não era saudável uma conversa sobre 

política. O enunciado “eu senti que ali não tinha muito clima”, revela que os discursos dos 

colegas de trabalho e principalmente do gestor não permitiam opiniões não-hegemônicas. A 

aversão ao PT tomou grande proporção, a ponto de a entrevistada precisar repensar as roupas 

que iria usar no trabalho. Silvana acrescentou que "não era, tipo, uma blusa, ela nem era tão 

vermelha assim, mas sabe assim, de eu nunca mais ter usado a blusa, eu falei, "Ai cara, sabe, 

que inferno!”, a hostilização sofrida pela entrevistada estar associada a blusa vermelha se deve 

a cor vermelha ser a cor que representa o PT.  

Um trecho esclarecedor, sobre o momento ao qual Silvana estava inserida, mostra a 

percepção da participante da pesquisa da degradação do convívio social com o avanço da 

extrema-direita.  
 
Eu acho que pessoas difíceis, pessoas agressivas, sempre teve. Eu lembro quando eu tinha dezoito 
anos, em alguns espaços políticos, brigas saindo por coisas idiotas. Inclusive entre esquerda e 
esquerda, "Eu sou mais esquerda que você!", isso sempre existiu, e existiu dentro da esquerda, 
existiu dentro da direita e existiam... existiam pessoas mais aptas ao diálogo, outras menos, pessoas 
que são mais agressivas também, né? Só que eu acho que a população no Brasil, a população se 
tornou mais agressiva, as pessoas se tornaram mais agressivas, e aí, eu acho que reverbera em todos 
os campos. 
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Este fenômeno da escalada da animosidade entre os cidadãos, “a população se tornou 

mais agressiva”, a prática sendo legitimada pelo discurso, conforme proposta de Fairclough 

(2001, p. 28), para quem o discurso “é mais que apenas uso da linguagem: é uso da linguagem, 

seja falada, seja escrita, vista como um tipo de prática social”. Com o decorrer das entrevistas 

a agressividade foi percebida por mais integrantes. Na seção abaixo, apresentamos o 

depoimento de Adriana, mulher heterossexual, branca, de 45 anos eexerce cargo de liderança 

numa empresa de importação de peças:   

  
Eu acho que com a entrada da direita no comando se tornou uma loucura da esquerda também. Muita 
informação, entendeu? Virou uma guerra de informação na cabeça das pessoas. Ajudou alguns e 
destruiu outros e as pessoas, algumas não sabem separar isso.  É só isso que eu me assusto, eu acho 
que existe necessidade de manipulação de ambos os partidos. 

 

No exemplo da Adriana, é possível identificar que a entrevistada reconhece a 

manipulação pública que ocorre pelos partidos, “eu acho que existe necessidade de 

manipulação de ambos os partidos”. A participante se declara como uma pessoa que defende 

as pautas de direita e relata, também, uma degradação no convívio social influenciado pelos 

discursos políticos, “algumas não sabem separar isso” responsabilizando terceiros pelos 

problemas gerados nas relações sociais na conjuntura aqui ilustrada.  

Avançando na linha do tempo do processo eleitoral do presidente, já no período de 2018, 

época da campanha e eleição do candidato, outro tema recorrente em seus discursos de 

campanha e que causavam debates calorosos tanto no âmbito público como no privado, foi e 

ainda é a temática da homossexualidade. Em seus discursos, a homofobia se faz constante no 

governo, e em consequência disso, o presidente responde a um julgamento e pode pagar multa 

por declarações homofóbicas. No trecho adiante, sua fala permite a interpretação de que a 

homossexualidade se trata de algo patológico e deve ser tratado com agressões físicas: “Se o 

filho começa a ficar assim, meio gayzinho, [ele] leva um couro e muda o comportamento dele" 

(FOLHA, 2010) 

Sob esta ótica, há uma batalha entre grupos antagônicos: Deus, que é o bem supremo, 

os que compartilham dos valores cristãos, do ideal da família heterossexual e monogâmica; e o 

Diabo, o mal absoluto; no limite, todos que se opõem a eles: os progressistas no espectro 

político, os movimentos sociais, sejam estes os dos negros, mulheres ou das múltiplas 

orientações afetivo-sexuais. 

Para finalizar o período de campanha, a seção da entrevista de Alberto, homem cis 

heterossexual, que trabalha no setor industrial. 
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Só mais um detalhe acabei não falando, mas existe também o fato dessa hierarquia jogar um papel 
muito grande na empresa, fez com que, por exemplo, a dois dias das eleições as copeiras todas da 
empresa estavam com um santinho que a secretária do presidente fez, porque a secretária do 
presidente que é mega reacionária, fez para elas com a colinha do voto. 

 

No Brasil, há o costume, nos dias que antecedem as eleições, de  uma distribuição de 

“santinhos”, são pequenos formulários para auxiliar o cidadão no dia da eleição para não 

esquecer ou errar os números dos candidatos. Alberto traz uma prática social reveladora do 

abuso de autoridade do patrão sobre os trabalhadores, em que o empregador tenta influenciar, 

de forma velada, em quem os empregados devem votar. A seleção lexical “mega reacionária” 

é utilizada para descrever que as intenções de voto do presidente e de sua secretária são pessoas 

conservadores e que iriam votar no candidato da extrema-direita. 

Seguindo para outro entrevistado, Yuri, um homem homossexual assumido, de 34 anos, 

consultor de segurança do trabalho em uma empresa familiar, relata o que sentiu no momento 

que soube da vitória do candidato à presidência.  
 
No dia em que ele foi eleito, eu posso dizer pela comunidade na qual faço parte, a comunidade gay, 
de modo geral, entrou num pânico inicial. Porque é a vitória de alguém que por 30 anos, se dispôs a 
falar em morte, extermínio, eliminação de oprimidos [...] Eu lembro do meu pai que é militar estava 
satisfeito com a vitória do Bolsonaro, ele acreditava que seria uma pessoa que acabaria com a 
corrupção no Brasil. E eu estava naquele momento, durante jantar, deletando todas as minhas 
postagens, críticas ao governo das minhas redes sociais, com a real preocupação dele ser louco e 
conseguir destruir a democracia em tal velocidade e a tal ponto que fosse um risco para minha vida! 

 

Essa declaração demonstra um profundo temor à vida. Yuri se vê obrigado a mudar 

radicalmente de comportamento, como deletar postagens feitas nas redes sociais que havia 

criticado o governo. Em outro trecho da entrevista, Yuri demonstra estratégias de autoproteção 

a futuras ações de extermínio. 
 
“A gente vai casar antes dele mudar a lei", porque acharam que ele ia articular no Congresso para 
acabar como casamento gay. Meu terror já era outro, assim, "não vou me casar agora, porque se ele 
perseguir viado, vai ficar mais fácil ainda”. 
 
 

Quando explicava sobre o convívio com a comunidade LGBTQIAPN+ ao qual Yuri faz 

parte, o entrevistado cita avanços progressistas como a autorização do Supremo Tribunal 

Federal (STF) em permitir doação de sangue por pessoas homossexuais em 2020. Porém, Yuri 

mostra uma profunda preocupação em legitimar a união homoafetiva através do casamento 

homoafetivo por acreditar que isso possa facilitar a perseguição de pessoas homoafetivas. 

O terror vivido por Yuri é fomentado por ter em seu núcleo familiar, o próprio pai 

apoiando as medidas do presidente "Eu lembro do meu pai que é militar estava satisfeito com 
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a vitória do Bolsonaro”, as declarações preconceituosas e medidas de exclusão estão 

fortemente vinculados à ideologia construída sobre as noções de hegemonia e poder 

androcêntricos.  

Em outras entrevistas foi possível também evidenciar a escalada da homofobia. No caso, 

Marcela, estudante de doutorado em Arquitetura, mulher negra de 45 anos, relata o suporte a 

um aluno da universidade ao qual lecionava. 
 
[…] a gente lá na universidade perdeu aluno, perdeu aluno para suicídio, sabe? A gente teve 
problema com um aluno que o pai não aceitou, porque o filho é gay e o pai puxou uma arma para o 
filho e a coordenação teve que sair correndo procurar um apartamento funcional para o aluno morar, 
[…] porque esse aluno estava sendo ameaçado dentro de casa. 

 
Marcela relata a surpresa de se confrontar com esse tipo de evento que parecia ter ficado 

no passado (LÖWY, 2015). Com os discursos de inferiorização do gênero feminino e ainda 

mais da homossexualidade, torna-se inadmissível ter um familiar homossexual (CARRIGAN; 

CORNELL; LEE, 2002). Quando comenta que “a gente lá na universidade perdeu aluno”, a 

expressão foi usada para descrever a evasão dos alunos no nível superior devido à falta de 

perspectiva de incentivo à ciência no Brasil, essa também é outra estratégia de desmonte das 

instituições promovida pela extrema-direita (MOGILKA, 2021). 

Nos casos, a hegemonia é a liderança tanto quanto a hegemonia nos domínios 

econômico, político, cultural e ideológico de uma sociedade; “um foco constante de luta sobre 

pontos de maior instabilidade entre classes e blocos para construir, manter ou romper alianças 

e relações de dominação/subordinação que assumem formas econômicas, políticas e 

ideológicas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 122). Esse jogo de influência entre grupos hegemônicos 

dominantes e ou não-hegemônicos (dominados) evidencia as relações assimétricas de poder na 

sociedade. 

De fato, as noções de poder, ideologia e hegemonia se fizeram presentes nas narrativas 

dos entrevistados, os quais estão (cons)cientes de que a atual ideologia predominante no país 

produz, naturaliza e legitima discursos de ódio. O discurso do presidente e a situação vivida 

pela entrevistada sugere que as relações sociais no ambiente de trabalho são determinadas, ou 

no mínimo influenciadas, pelo regime político (COHEN, 1997). 

 

4.2 A prática discursiva 
 

A prática discursiva envolve os processos de produção, distribuição e consumo textual. 

A natureza dos processos pode variar entre os tipos de discurso conforme fatores sociais e 
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históricos. Nesta análise, o objetivo é revelar como a relação intertextual e interdiscursiva se 

correlacionam constituindo discursos e narrativas específicas por cada indivíduo entrevistado 

(FAIRCLOUGH, 2001). Para exemplificar, pode-se imaginar uma sala de aula, onde o 

professor discursa sobre os alunos, sob a ótica da prática discursiva; o professor, caso 

desconheça a visão holística da prática discursiva, que se dá dentro da arena sócio histórica, e 

do qual participa, inevitavelmente, pode produzir um discurso (a aula) que colabora para a 

reprodução dessas relações de poder, tanto pela escolha do conteúdo ministrado, quanto pela 

relação que estabelece com os alunos. Pode ser exemplificado no discurso de Noemi, professora 

do ensino médio da rede pública. 

 
Na sala de aula, nós estávamos passando por um momento já muito complicado, que eu chamo de 
momento de patrulha, uma patrulha de muitos alunos, que na verdade estão simplesmente, ecoando 
como ventríloquos, repetindo o que papai e mamãe falam em casa. 

 

Nesse exemplo, não é a professora que perpetua a relação de poder, mas sim os alunos, 

reproduzindo discursos de monitoramento das ações dos professores. A seleção lexical 

"momento de patrulha", esclarece que a professora possui receio, repensa e reconfigura, em 

certos momentos, o discurso em sala de aula. Durante a entrevista, em outro momento, Dalva 

trouxe um exemplo sobre a coerção na prática discursiva da sala de aula. 
 

Ele levanta, "Pode falar fulano", […], " eu quero saber se você é contra ou a favor do impeachment 
da Dilma?". Como eu tenho muitos anos de estrada, eu já sabia onde é que ele queria chegar e 
eu  também já sabia, através de outros colegas que davam aula também naquela turma, que aquela 
turma, a maioria era muito agressiva, no que dizia respeito à política, tudo eles politizam e sempre, 
sempre contra a Dilma, atacando o PT, aquela coisa toda e nos atacando, porque eles nos viam como 
professores de esquerda, aqueles que vão para a sala de aula para não dar aula, mas para fazer a 
cabeça dos alunos. Que isso foi uma ideia já disseminada naquela época que já vinha preparando o 
terreno para que depois aconteceu em 2018, porque o que aconteceu em 2018 não aconteceu no 
vácuo. Aquilo tudo foi muito bem construído, bom, então enfim, aí voltamos lá para aquele 
momento. Eu virei para ele falei assim, "mas eu não falo de política na sala de aula, vamos continuar 
a aula", virei a cara e deixei ele no vácuo. Toda a turma ficou olhando para a minha cara, inclusive 
ele, porque eu acho que ele não esperava que eu fosse dizer aquilo para ele, porque se são esses 
pais  que dizem que na sala de aula não é um ambiente para se falar de política, porque é isso que 
muitas das famílias falam, e atacam, e atacam professores por isso. 

 

Na seção “que isso foi uma ideia já disseminada naquela época, que já vinham 

preparando o terreno para o que aconteceu em 2018, porque o que aconteceu em 2018 não 

aconteceu no vácuo”, Dalva nos explica que a eleição do Bolsonaro não aconteceu por simples 

interesse popular. A seleção lexical “vácuo”, foi escolhida para elucidar que os discursos dos 

alunos vinham sendo influenciados pelos contextos sócio e histórico. O fato da professora 

ajustar o discurso, mesmo que a opinião dela fosse contrária, também mostra como é necessário 

estratégias de sobrevivência no ambiente de trabalho. O mesmo ocorre em qualquer 
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organização, os empregados podem, inocentemente, acreditar que suas falas são produzidas por 

sua própria consciência, mas a rigor, esse discurso já foi previamente produzido pelo grupo 

hegemônico.  

De fato, nossos entrevistados relataram que a intensificação dos discursos sexistas e 

LGBTQIAPN+ fóbicos nas organizações são pautados sempre em questões de produtividade, 

meritocracia, imparcialidade e assepsia das empresas. Ou seja, os indivíduos do grupo 

dominante sabem que ocupam um lugar privilegiado dentro do mundo corporativo, todavia, faz 

questão de deixar claro que os grupos não hegemônicos têm acesso àquele espaço social seja 

por concessão forçada (como é o caso dos beneficiados pelas políticas de cotas) ou por benefício 

do sistema capitalista, que não faz nenhuma distinção entre os empregados, desde que eles 

sejam produtivos.  

Durante a entrevista, Alberto, que trabalha no setor industrial, discorre sobre o caso de 

um diretor, com o qual trabalhava, que pediu demissão por não aguentar mais ataques à sua 

orientação sexual por parte da diretoria da empresa que trabalhavam. 
 
Há dois anos atrás, esse meu chefe, que era homossexual, ele, claramente, sofria preconceito. Você 
escutava comentário, fofoca [...] mesmo do presidente da empresa, fez piadinha para mim, uma 
piadinha homofóbica, a respeito dele, é engraçado porque é um tipo de preconceito que se manifesta, 
mas é um preconceito um pouco mais aberto, muitas vezes em forma de piadinha. 

 

A rigor, essas narrativas são construídas com base na ideologia patriarcal, e fomentam 

o desenvolvimento de práticas e discursos políticos que limitem a compreensão da sociedade 

em relação ao gênero e as diferentes orientações afetivo-sexuais. 

Entretanto, o que estes empregados que pertencem ao grupo hegemônico desconsideram 

– ou até mesmo desconheçam – é a semelhança que guardam com os seus pares não-

hegemônicos, objeto de seu escárnio, desprezo e discriminação: todos eles são empregados e 

estão sujeitos às mesmas oscilações do mercado. Ou seja, o fato de estes homens, brancos, 

heterossexuais terem assimilado e reproduzirem os discursos criados na dimensão social, não 

os torna donos do capital, tampouco os produtores desta narrativa. 

 

4.3 A prática textual 
 

A terceira dimensão proposta por Fairclough (2001), a prática textual, corresponde à 

dimensão propriamente linguística e de construção textual do discurso. Por meio dessa 

dimensão, o objetivo não é proceder a uma descrição do sistema linguístico abstrato ou das 

propriedades lexicais, sintáticas e textuais de uma produção discursiva. Nesta prática, o objetivo 
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é analisar em que medida a seleção lexical, as construções sintáticas, o emprego de mecanismos 

coesivos, a distribuição dos turnos de fala e a mobilização de determinados argumentos 

contribuem para a reprodução ou a subversão de discursos hegemônicos, para a naturalização 

de determinadas ideologias ou para a manutenção e o reforço de relações de poder. 

 Nas entrevistas com as mulheres, o principal elemento da prática textual foi a 

distribuição dos turnos de fala. Todas relataram que são, sistematicamente, interrompidas 

durante as reuniões e mesmo em conversas informais. Mais do que isso, não raramente, o que 

dizem é ignorado pela plateia masculina; todavia se um homem diz a mesma coisa, os seus 

pares interagem.  

A exemplo de Suely, mulher bissexual, 33 anos, branca, com duas especializações 

stricto sensu, trabalha no setor de infraestrutura rural-urbana, um setor historicamente 

dominado pelo gênero masculino. Questionada sobre diversidade no ambiente de trabalho, 

sendo a única integrante do gênero feminino numa equipe de 10 engenheiros, afirmou: 

 
Então eu acho que isso é um ponto que não é muito discutido na parte de políticas inclusivas de 
diversidade. Eu acho que não só na empresa que eu trabalho, mas em todas as empresas, porque 
quando se fala de diversidade, se fala em contratar mais mulheres, só que não se olha 
necessariamente... "tá bom, mas a gente não tem mulheres para contratar! O que a gente faz? Só 
aceita?" Porque no geral, […], não lembro de trabalhar com outras mulheres diretamente, já conheci 
mulheres de outras empresas que atuam na área […], mas não é comum. 
 

Apesar da qualificação acadêmica, com dois mestrados, relata sistematicamente a 

dificuldade de ter sua voz ouvida no ambiente de trabalho. Suely tem a qualificação mais alta 

se comparada aos colegas de trabalho, em que maior qualificação é a graduação. Portanto, a 

política de diversidade da empresa que trabalha se resume a não discriminação do gênero 

feminino e não a uma política de equidade de gênero.  

Algumas mulheres e homens homossexuais afirmaram ser vítimas de gaslighting , um 

comportamento desonesto de manipulação (ABRAMSON, 2014), e abarca as relações sociais 

nos ambientes de trabalho (SWEET, 2019). Desta forma, gaslighters são os indivíduos que 

fazem declarações falsas, negam afirmações verdadeiras feitas por sua(s) vítima(s), com a 

intenção específica de desestabilizá-la, minando sua confiança nos seus sentidos e senso de 

realidade (DAVIS; ERNST, 2019) à medida que são ignorados e silenciados, nas interações 

sociais no ambiente corporativo e, ao sinalizar tal fato, são desmentidos e ridicularizados. O 

trecho a seguir é parte da entrevista de Laura, mulher negra de 55 anos, compradora de uma 

empresa de saúde. 
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Uma pessoa tem um cargo executivo que é a coordenadora de qualidade, ela é enfermeira, assim 
qualificadíssima, educadíssima, tudo 'íssima' para mim. Já participei em reuniões, de escutar piadas 
do presidente, desnecessárias, comentários desnecessários e que ele finge que ela não está ali. 
 

O uso do superlativo ‘íssima’, foi utilizado para descrever as qualificações da 

coordenadora de qualidade da empresa, mesmo com as qualificações, que na percepção da 

entrevistada, eram acima da média, o grupo hegemônico masculino, ridicularizava e não 

atribuía créditos. Esta solidariedade entre os membros do grupo hegemônico reflete uma 

estratégia discursiva que se vale, na maioria das vezes, de autodescrições positivas, pois se 

referem à empresa e aos gestores como justos, imparciais e abertos à diversidade; em 

contraponto às pessoas que reivindicam terem sido vítimas de ações de opressão são 

classificadas como equivocadas, frágeis ou dramáticas.  

Desta forma, o que é desenfatizado no discurso pelos homens brancos e heterossexuais, 

que reproduzem discursos opressores compõem a prática textual de seu discurso. 

 

4.4 Intolerância Religiosa - Categoria Emergente 
 

Houve, durante as entrevistas, um fato que se repetiu com grande parte dos/as 

entrevistados/as. Pessoas de diferentes círculos sociais relataram a impossibilidade de praticar 

ou se expressar religiosamente, sofrendo agressões diretas ou sanções políticas relacionadas 

antes e durante a gestão do presidente Bolsonaro. 

 
Eu fazia trabalho voluntário uma  época, em um centro de umbanda. […], a gente dá a cesta 
básica para a família […]. Era muita comida, eu ficava até impressionada com a quantidade de 
comida que tinha. E, em mais de uma vez eu vi, a criança saindo com pote, o pai pegando o pote e 
jogando no lixo, porque é de macumba e não podia estar e na vez seguinte que eu ia, a criança não 
estava entendeu? Isso foi 2019. Já nesse momento sim, eram ataques bem pesados. Eu já tinha visto 
intolerância religiosa, mas nesse patamar, eu fiquei muito chocada. Apesar da mãe de santo de lá, 
ela falou que piorou mas já acontecia, só potencializou na verdade. 
 

No relato acima,  Silvana comenta que realizava um trabalho voluntário num centro de 

Umbanda na baixada fluminense. Mesmo fazendo parte de outro grupo religioso, não via 

problema em trabalhar e participar de outros eventos beneficentes. Um fato relevante é a 

percepção da entrevista em reconhecer que intolerância religiosa não é algo novo na sociedade 

brasileira, porém o expressão“Eu já tinha visto intolerância religiosa, mas nesse patamar, eu 

fiquei muito chocada”, demonstra o tamanho da perplexidade da experiência vivida. O espanto 

fica ainda mais relevante quando, mesmo prestando um serviço para uma população vulnerável, 

as pessoas não aceitavam ajuda. A entrevistada se mostrou politicamente consciente e 

entendendo o fenômeno crescente da extrema-direita. Na sequência ela relata uma violência 

sofrida a sua própria religião e a sua própria existência. 
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Quando teve o Alvim fazendo o discurso plagiando Goebbels, começaram a atacar a gente, "ah agora 
a água está batendo na bunda e vocês estão preocupados, bem feito!", e coisas bem piores, assim. 
Coisas bem piores! A gente ouviu ataques, eu ouvi ataques, assim, nível tipo, "É tomara que tenha 
outro 'Auschwitz' para vocês verem como é!", assim! E assim... da direita, esse ataque, da extrema 
direita não machuca, eu sei, essas são as pessoas. Mas quando vem das pessoas que são minhas 
aliadas, são as pessoas que em 2014 estavam votando junto comigo e em 2018 também, mas já 
tinham o pé atrás. Isso me incomoda muito mais. É muito mais complicado de lidar. Com essas 
pessoas onde a gente tenta argumentar de verdade, onde a gente ainda tenta brigar. 
 

O fato relatado apresentado a seguir, se refere aum discurso do então Secretário de 

Cultura do governo Bolsonaro, em que há algumas ilações sobre a similaridade com discurso 

do Ministro da propaganda de Adolf Hitler, líder nazista.  
 

O secretário especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro, Roberto 
Alvim, fez um discurso, divulgado nesta quinta-feira (16), semelhante ao do ministro 
de Adolf Hitler da Propaganda da Alemanha Nazista, Joseph Goebbels, antissemita 
radical e um dos idealizadores do nazismo (GLOBO, 2020). 

 
A violência sofrida por Silvana foi potencializada, conforme a expressão, “Isso me 

incomoda muito mais. É muito mais complicado de lidar”, em razão de ter ouvido de pessoas 

que ela considerava aliadas no espectro político. A entrevistada relata um momento em que a 

polarização política foi tão exacerbada, que parte da oposição política ao governo entendeu que 

a comunidade Judaica estava apoiando o Presidente e o discurso do secretário. Silvana também 

explica essa origem do desentendimento, entre os opositores do governo, durante a entrevista.   

 
[…] Bolsonaro usa Israel para se higienizar e ao mesmo tempo se aproximar de um grupo 
evangélico. A Israel dos evangélicos, é uma Israel totalmente imaginária, ela não tem nenhuma 
relação com a Israel real, num ponto que chega a ser assustadora. Eu tive uma conversa uma vez, a 
pessoa com quem eu estava conversando, eu vi que, assim, a imagem que ela tinha de Israel, a pessoa 
entende que é um espaço de purificação onde todas as pessoas são puras. Aí eu comentei que o 
casamento gay é permitido em Israel desde dos anos 90. Foi um dos primeiros países do mundo que 
reconhece união igualitária de homossexuais. A pessoa me olhou com uma cara, ela não entendeu 
nem o que eu estava falando, porque para ela, não deve ter gays em Israel, provavelmente. 

 
Silvana compreende que a estratégia da extrema-direita é se utilizar de alguns símbolos 

para manter e construir uma imagem com seus apoiadores e disseminar falsas informações, esse 

fato em muito se assemelha aos trabalhos de Mogilka (2021), Misoczky (2005), Löwy (2015), 

Irigaray & Girão (2021). Ainda sobre antissemitismo, voltamos no entrevistado Alberto, num 

relato mais emotivo, ele comenta que a escalada de assédio moral na empresa que trabalhava 

aumentou ao ponto de ser um dos fatores que corroboraram com o pedido de demissão. 
 
E... mesmo do presidente da empresa, fez piadinha para mim, […]. É muito comum ouvir, "ah, você 
é comercial porque você é judeu", "judeu é bom de ser comercial", "Estou te devendo um  café, 
melhor pagar logo, por que judeu não pode ficar devendo", esse tipo de coisas sabe? Isso eu  escuto 
com frequência, é normal, e as pessoas não enxergam como preconceito, antissemitismo nem nada, 
mas está presente, está presente direto.  
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O humor é comumente usado como uma forma velada de explicitar os valores não-

virtuosos da sociedade, Irigaray (2007), Irigaray; Stocker e Mancebo (2021). Mais uma vez, 

Alberto tem ciência que não era novidade, porém o ambiente que foi sendo construído a partir 

da eleição o fez pedir demissão da empresa. 

Sobre as religiões de matriz africana, extraímos o relato do Yuri, homossexual assumido 

e umbandista. 
 
As pessoas são contra a matança de animais no Candomblé, que nem é a minha matriz, só que assim 
o Candomblé mata um animal, um frango, usa o sangue para o trabalho deles ritualístico e o frango 
depois vira salpicão. Então tem um monte de gente contra o Candomblé que usa sapato de couro de 
crocodilo. Ela só esqueceu de servir o crocodilo na mesa na hora do jantar.  
 

Apesar de não ser praticante do Candomblé, o entrevistado elucida uma parte da liturgia 

religiosa e desvela a hipocrisia da sociedade, “as pessoas são contra a matança de animais no 

Candomblé”. Neste trecho, Yuri relata que a religião de matriz africana sofre com estigmas que 

o grupo hegemônico imputa, por exemplo, matar animais para religião, porém não vê problema 

em matar animais para vestir, explica ainda que o propósito da cerimônia seria mais sustentável, 

“ela só esqueceu de servir o crocodilo na mesa na hora do jantar”. Yuri, traz uma 

contextualização sobre a união da base conservadora do Bolsonaro se aproveitando das 

religiões neopentecostais. 
 
Infelizmente, o bolsonarismo 'linkado' às igrejas neopentecostais só traz retrocesso, sobretudo aos 
direitos das minorias, porque eles querem colocar a posição social e as suas crenças religiosas, sobre 
o direito da maioria (...). Então, eu não sou contra as igrejas neopentecostais, eu sou contra que elas 
ocupem junto com bolsonarismo, um lugar que é da constituição, porque se a maioria, se a 
dominância fosse Hindu e proibisse o churrasco, brasileiro ia ficar louco. Então, religião tem que 
ficar de fora. 
 

Esse fenômeno também trouxe impactos na comunidade ao qual Yuri faz parte, também 

sobre trabalhos voluntários que a comunidade realiza, como tentativa de diminuir o sofrimento 

de pessoas que estão em condição mais vulneráveis. 
 
A instituição de caridade é um lugar kardecista, nem Umbanda, nem Candomblé. A proprietária 
comprou  uma casa gigante em frente a uma comunidade carioca, do outro lado da rua,  fez uma 
creche gigante e as crianças ficam na creche '0800' para as mães de baixa renda poderem trabalhar 
e eles vivem de doação. Então, quando sobrava, eu pegava resto papel colorido para as crianças 
poderem cortar, "gente quem não está usando mais lápis de cor me dá", porque a pessoa se forma, 
dificilmente ela vai usar lápis de cor no escritório, eu levava para as crianças canetinha, era uma 
loucura. E ainda é. Quando o atual governo entrou... Foi a tríade, foi Crivella, Witzel e Bolsonaro. 
O Rio de Janeiro completou o bingo. A instituição tinha dois auxílios, ela tinha um auxílio, se não 
me engano, de uma secretaria do governo federal e tinha um auxílio da prefeitura do Rio. A esposa 
do Crivella mandou cortar quando conheceu e descobriu que era espírita. Em seguida, o governo 
federal cortou, mas assim, não tinha nada religioso, não tinha prece, não tinha doutrina, não tinha 
nada. É uma casa lindinha, toda montadinha, toda reformada com muito custo da comunidade 
espírita, brinquedinho para as crianças comunidade poderem ficar lá durante o dia inteiro, enquanto 
as mães trabalham. O governo é contra porque é espírita. Não consigo achar isso normal. 
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A “tríade”, ao qual Yuri se refere diz respeito à eleição de governos de direita na cidade 

e no estado do Rio de Janeiro.  

Apesar dos estratos não fazerem parte do objetivo principal do estudo, fez-se a 

importância dos mesmos devido a intensificação do problema de acordo com a perspectiva dos 

entrevistados. 

 

5. IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 
 

Antes de mais nada, é fundamental que resgatemos os fatores limitadores desta pesquisa. 

O tempo necessário para elaboração da dissertação de mestrado como cumprimento para 

conclusão do curso foi um limitador que impediu a compreensão por parte de todos os grupos 

não-hegemônicos. Outro fator identificado está relacionado ao número de participantes, pois 

mesmo havendo um número considerável de entrevistas, poderíamos ter realizado mais 

contatos com trabalhadores de outros estados brasileiros. Conseguimos organizar um grupo que 

transmite visões expressivas em nossas análises mesmo se tratando de pessoas heterogêneas. 

Em fase de campo, tivemos ao menos dois candidatos agendados para as entrevistas que 

desistiram em decorrência de reuniões de urgência e a posterior falta de compatibilidade de 

agenda, que não retornaram o pedido para remarcar nossa conversa em datas futuras.  

Foi percebido um aumento da discriminação sofrida pelos grupos não-hegemônicos, não 

somente pelas causas já conhecidas (racismo, misoginia LGBTQIAPN+ fobia) mas também 

por posições políticas e a simbolismos que pudessem remeter a governos de esquerda, dos quais 

entrevistamos e a reafirmação de uma estrutura social no modelo patriarcal de moralidade. 

Esses entraves criam barreiras a serem superadas que vão além dos obstáculos físicos e geram, 

fortemente em nosso objeto de estudo, soluções complexas para arranjos sociais.  

As três dimensões do modelo tridimensional de Fairclough (2001), metodologia 

utilizada para analisar nossa base de dados captadas em campo, sugeriram que todo o contexto 

da prática do discurso pode apresentar sinais comportamentais que desencadeiam em análises 

sociais que estávamos buscando. A escolha de uma possível construção sintática (prática 

textual) tem origem por meio da forma como os interlocutores se representam ou de uma ação 

ou uma atividade específica que o define (prática discursiva), da qual também é regulada por 

relações de poder e ideologias que estruturam a sociedade (prática social).  

Além do exposto, como categoria emergente, ficou evidenciado nas entrevistas a 

intolerância religiosa. A princípio, o tema não era o objetivo da pesquisa, porém durante a 
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pesquisa aos entrevistados, tornou-se necessário, pois trouxeram fatos perturbadores sobre a 

prática religiosa não-cristã. 

Assim posto, finalmente, ao analisar as diferenças psicodemográficas entre os outros 

grupos sociais, podemos identificar os desafios presentes para o governo brasileiro, para a 

academia e para a sociedade envolvida. Em relação à academia, aumentar o conhecimento 

científico sobre a influência dos discursos extremistas nas relações sociais.  

Os governos nacionais devem reconsiderar as atuais políticas públicas voltadas aos 

grupos não hegemônicos na expectativa de atender a essa demanda considerando suas 

particularidades, culturas, gênero e demais classificações sociais quanto à integração local.  

Por fim, ao que envolve a sociedade brasileira, deve haver um maior entendimento as 

mudanças sociais provocadas pela evolução social, aos diversos grupos minoritários – 

indígenas, mulheres, negros, LGBTQIAPN+, não-cristãos – no intuito de conceder estruturas 

realmente consolidadas para a construção de uma nação que respeita a sua pluralidade e 

beneficia dessa heterogeneidade para o desenvolvimento econômico e social.  

Como sugestão de trabalhos futuros, recomenda-se um maior tempo dedicado à pesquisa 

de campo, que forneça a possibilidade de aumentar o escopo estudado e entender se os 

fenômenos encontrados nesse resultado denotam as mesmas características em todas as regiões 

brasileiras. 

As políticas públicas também merecem um maior entendimento e aprofundamento ao 

tema, pois os grupos não hegemônicos vem sofrendo as consequências da exclusão social. A 

burocratização dos processos de reconhecimento de abusos de autoridade/assédios moral, a 

falta de comprometimento e interesse do poder federal com as pautas progressistas, e a ausência 

de incentivos junto das empresas privadas na capacitação e no tratamento igualitário a esses 

grupos, são situações das quais foram expostas nesta pesquisa e que poderiam ser exploradas 

com um foco maior devido à sua complexidade e relevância.  

!  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta pesquisa, objetivou-se apreender como as relações sociais nos ambientes de 

trabalho são influenciadas pelos discursos de governos ultraconservadores, no caso a atual 

administração do governo Bolsonaro no Brasil. As falas dos nossos entrevistados – indivíduos 

que pertencem a grupos não hegemônicos, nomeadamente mulheres e LGBTQIAPN+, mesmo 

os que apoiam o governo federal, entendem que este discurso da “nova direita”, construído 

sobre a lógica neoliberal e as crenças evangélicas, exacerba as diferenças entre os indivíduos. 

A estratégia de criação de um inimigo comum (LÖWY, 2015; MUDDE, 2017; MOGILKA, 

2021) para tentar influenciar a prática do discurso e a prática social (FAIRCLOUGH, 2001), 

fica evidenciada na entrevista de Yuri, um homem cis heterossexual utiliza-se de estratégias de 

(re)existência com a escalada dos discursos extremistas. 

Em sua essência, este discurso conservador é a reificação da hegemonia masculina, 

conforme Gramsci (1991), a qual é imposta por meio de uma violência simbólica, suave, 

insensível e invisível a suas próprias vítimas, em toda arena social, incluindo os ambientes de 

trabalho (CARRIGAN; CORNELL; LEE, 2002). Se por um lado, ele causa dor, exclusão e 

perda de capital social; por outro, também gera prazer aos homens brancos e heterossexuais, 

que contribuem para que se perpetue por vias simbólicas da comunicação e do conhecimento, 

utilizando-se de práticas de auto-preservação do status quo.  

A lógica da dominação masculina manifesta-se e perpassa todas as relações sociais, 

visto que é exercida em nome de um princípio simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo 

dominador (grupo hegemônico), quanto pelo dominado (grupos não-hegemônicos).  

Apesar da total ausência de consciência de classe, os indivíduos que pertencem ao grupo 

hegemônico exercem o poder por meio da língua e da linguagem (a maneira de falar, expressões 

que podem ser utilizadas, uso de gênero); da naturalização dos argumentos (mesmo que sejam 

fake news); bem como pela imposição de estilos de vida específicos (determinação do vestuário, 

de cores masculinas e femininas). 

No limite, argumentamos que estejamos testemunhando um backlash; isto é, um 

retrocesso nos direitos dos grupos não-hegemônicos em toda a sociedade, que tem invadido o 

mundo do trabalho explicitamente. Emprestamos de Faludi (2001) esta nomenclatura; pois, sob 

sua ótica, sempre que as mulheres parecem ter algum sucesso na sua marcha rumo à igualdade, 

surge uma inevitável geada atrapalhando o florescimento do feminismo.   

Percebe-se uma alteração na maneira como o estado, as instituições, e as organizações 

se relacionam com a população. A ascensão de governos ultraconservadores legitima o racismo, 



46 
 

a homofobia, a exclusão e a extinção da diversidade. Neste documento foi analisado como as 

relações sociais se redesenham em governos ultraconservadores. Na pergunta de Fukuyama 

(2020), “O que mudou em 30 anos?”, percebe-se uma estruturação dos grupos hegemônicos de 

manutenção do status quo, uma tentativa de deslegitimar lutas de classe, lutas feministas, 

movimento anti-racismo ou qualquer pauta progressista, sendo a “ameaça fantasma”, ora 

comunista, ora família tradicional ou moral e bons costumes. Como esses grupos utilizam de 

estratégias para esconder os interesses, fica extenuante qualquer tipo de diálogo racional em 

torno do bem comum à sociedade, como os trabalhos de Alves (2004), Faludi (2001), Irigaray 

(2020).  

Esse estudo acrescenta a comunidade científica como mais um instrumento que torna 

compreensível como o discurso afeta a prática textual e consequentemente, a prática social, 

auxilia também a população a tentar compreender de que forma, por mais irônico que seja, o 

discurso ou por mais que utilize de subterfúgios cognitivos e metáforas, afetam o status quo. 

Em especial, a seção de recursos humanos precisa ficar atenta à possível influência dos 

discursos de ódio na organização para mitigar o crescimento de doenças ocupacionais com 

objetivo da manutenção da saúde social. 

Sabe-se que grupos minoritários como a população indígena, população preta, 

LGBTQIA +, Pessoa com Deficiência (PcD) são os que mais sofrem as mazelas da 

desigualdade social, preconceito e com a falta de políticas públicas. Dado que a pesquisa foi 

delimitada a indivíduos empregados formalmente, em organizações no Rio de Janeiro, entende-

se que os futuros estudos devam se debruçar sobre os servidores públicos ou ainda a 

interseccionalidade. 

 

!  
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