
Método
Como estratégia de pesquisa, levantamos os resumos 
das teses e dissertações em Comunicação no Brasil, 

O corpus foi trabalhado em diacronia, do ano de 1992 ao 
ano de 2006, subdividido em 5 períodos, conforme a 
disposição no portal virtual explorado. 

                                                
                                        

A partir de variáveis de busca, identificamos 23 
abordagens diretas e 13 tangenciais à temática 
LGBT, entre as 5513 produções defendidas nos 
programas de Pós-Graduação de Comunicação 
brasileiros, no período de 14 anos analisado.           

O mapeamento buscou identificar referenciais 
utilizados, contribuições e ausências de discussões 
sobre a temática que envolve as homossexualidades.

Esse levantamento de caráter predominantemente 
quantitativo é a primeira etapa da pesquisa, que 
avançará para a análise das teses e dissertações.

disponibilizados no portal da UFRGS:      .     
www6.ufrgs.br/infotec/teses.htm   
 

Principais referenciais teóricos

BOURDIEU, Pierre. FOUCAULT, Michel. 

WEEKS, Jeffrey. PERUZZO, Cicilia. 

IRIBURE, André.

Resultados Preliminares

Podemos observar, com o acesso aos resumos levantados, 
a baixa produção de estudos de gênero dentro do campo da Comunicação, 

e nisso uma incidência ainda menor, ínfima, de abordagens desconstrucionistas, 
sendo a grande maioria legitimadora de um discurso heterossexista.

Um Levantamento sobre os Estudos das Homossexualidades na Comunicação

Lucas Roecker Lazarin - bolsista de iniciação 

científica. lucas.lazarin@hotmail.com

Dr. André Iribure Rodrigues - professor orientador.

Mapeamento da contribuição do campo da Comunicação para estudos 

de gênero e da sexualidade, em específico das homossexualidades.

As homossexualidades no campo 

científico da Comunicação

A sexualidade, as práticas e 
as políticas de gênero revelam 
estruturas de poder, sendo tema 
relevante para a pesquisa acadêmica.
Não obstante, se mostram 
recorrentes na produção midiática.
 
Enquanto parte dos objetos de 
estudo da Comunicação, essa 
produção se mostra profícua para 
identificar, problematizar e discutir
de forma acadêmica a sexualidade 
LGBT, e sua abordagem 
na Indústria Cultural.

Nesse contexto interessa identificar 
o que vem sendo produzido no 
campo da Comunicação sobre essa 
temática, a partir dos resumos de 
teses e dissertações.
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